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Dari Redaksi

 Seorang Travel Journalist memperlihatkan bagaimana ia 
diberi kesempatan untuk tidur dikamar paling atas disebuah menara 
menghadap kelaut yang dijadikan rumah tinggal. Seluruh dinding kamar 
adalah kaca , sehingga pada sore hari  ia begitu kagum melihat 
sebuah scenario alam yang begitu indah, laut  seakan sebuah garis 
dengan awan. Tetapi malam itu hujan lebat dan kilat mengguntur seakan 
menghantam dinding kaca, tiba-tiba ia begitu takut, ketenangan berubah 
menjadi kengerian, tapi menara itu begitu kokoh , tidak terjadi apapun, 
sampai pada pagi hari, hujan telah berhenti langit terang dan laut begitu 
lembut. Ia berada didalam menara yang kokoh dan kuat. 
 
 Sukacita, kesulitan, pergumulan, tantangan zaman 
membentuk siluet dalam kehidupan, seperti waktu kita membayangkan 
berada dalam menara tersebut. Allah yang Maha Kuasa seperti dinding 
kokoh yang melindungi anak-anaknya , diluar sana ada badai, ada 
panorama indah, semuanya tidak merubah posisi kita, ia memberikan 
sukacita kekal .

 Seorang wanita menderita penyakit syaraf dan tulang sumsum 
yang menyusut , saya bertanya dalam hati saya bagaimana ia telah 
menjalani hidup dengan penuh sukacita . 

 Waktu seorang anak memberontak dan masuk kedalam dunia 
yang gelap , bagaimana kita mau mempercayakan sepenuhnya 
kedalam tangan Allah . 

 Karena Kasih karunia Allah yang begitu besar didalam Kristus 
membawa kita  mempunyai “hidup”, hidup dalam sukacita kekal karena 
pengampunan membawa  Shalom .  
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Kemenangan Iman
Saat Teduh

Salah satu penyebabnya adalah aktifitas yang padat 
dan rutinitas yang menuntut untuk dikerjakan setiap 
hari. Kalau pun kita sempat ber-saat teduh, seringkali 
itu dilakukan dengan tergesa-gesa karena diburu 
oleh deadline dan tuntutan-tuntutan lain. Singkat dan 
tergesa-gesa, begitulah kita melakukan saat teduh, 
seakan hanya untuk meredam suara hati nurani yang 
berteriak mengingatkan kita.
 
Hati nurani : “Hai ingat kamu belum bersaat teduh.” 

(21.00 WIB)
Saya  : “OK, done.” (21.05 WIB)
Hati nurani : “Ini bagian ayat yang indah dan 

menyegarkan jiwamu.”
Saya : “Cukup baca saja, bagian ini sudah 

sering dikhotbahkan, saya sudah tahu 
intinya.”

Budaya kerja kita sangat menekankan pencapaian 
demi pencapaian sehingga kita dipaksa untuk 
memanfaatkan waktu sebijak mungkin. Akan tetapi, 
bijak menurut dunia adalah bertindak cepat dan 
menghemat waktu supaya dapat mengerjakan 
banyak hal, sehingga kita terbiasa dengan berespon 
cepat dan tergesa-gesa. Rasanya untuk berdiam diri 
di tengah kepadatan jadwal hari itu adalah tindakan 
bodoh.
  
Orang Israel mengerti sekali makna berdiam diri 
“Chashah” (Silence), dalam bahasa Ibrani berarti 
diam, teduh, tenang; bahkan orang Israel 
menganggap diam adalah salah satu 
“Act of Intelligence”. Mereka menilai tindakan diam 
sebagai tindakan aktif bukan pasif. Karena di dalam 
diam ada kontrol diri dan ada kesempatan untuk 
mendengar. Kita tidak bisa mendengar dengan baik 
jika di saat yang sama kita terus berbicara.
   
Apakah Saudara dapat membayangkan berada da-
lam suatu ruangan yang gelap dan sempit? Hal yang 
paling kita butuhkan adalah membuka jendela dan 
segera menghirup udara segar. Udara yang men-

MENGAPA ORANG KRISTEN 
SERING MELEWATKAN WAKTU 

UNTUK BERDIAM DIRI, 
“QUIET TIME”?

gandung banyak karbondioksida dapat meracuni p
ernapasan kita, maka sangat dibutuhkan udara segar 
yang mengandung banyak oksigen. Ketika kita 
menyadari ada kesempatan indah yang Tuhan 
berikan sebagai jendela untuk kita menghirup udara 
segar, kita harus berhenti sejenak dan mendengarkan 
alarm jiwa kita mengingatkan, bahwa kita tidak bisa 
bersandar pada kemampuan dan kekuatan kita 
sendiri. 

Pernahkah Saudara mengalami kegagalan, 
penolakan, kritikan dari saudara seiman, keletihan 
rohani, dan suara-suara bising dunia yang memeka-
kkan telinga? Inilah tanda, bahwa tidak seorang pun 
boleh mengandalkan kekuatannya sendiri. Semakin 
kita merasa sanggup berjuang sendiri, semakin 
“beracun” udara yang kita hirup. Berhentilah 
mendengarkan dan mengerjakan segala tuntutan 
dunia ini. Ambillah waktu berdiam di hadapan Allah, 
dan dengarkanlah suaranya yang lembut memanggil: 
”Marilah kepada-Ku semua yang letih lesu dan 
berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan 
kepadamu” (Mat. 11:28). 

Bukalah jendela hati kita dengan berdiam diri, dan 
dengarkanlah Dia. 

Marilah kita mengatakan seperti yang Daud katakan, 
”Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah 
aku dan kenallah pikiran-pikiranku” (Maz. 139:23). 
Tim Lane dan Paul Tripp mengatakan: 
“Hanya ketika Allah memiliki hatimu, maka Ia 
betul-betul memilikimu.” (DL)
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Kekudusan

BAGIAN 5 :  BERDAMAI DENGAN ALLAH

Allah

Gempa di Nepal tahun ini telah menewaskan lebih dari 7.365 orang 
dan begitu banyak bangunan porak poranda. Tidak ada satu 
manusiapun yang dapat mencegah bencana alam, juga tidak ketika 
Gunung Ontake di Kepulauan Honshu  pada 27 September 2014 
tiba-tiba meletus tanpa tanda-tanda sama sekali. Jepang, dengan 
teknologi yang jauh lebihcanggih  dari pada negara kita, tetap tidak 
dapat mengantisipasi letusan Gunung Ontake; dan di antara para 
pendaki gunung yang sedang melakukan  pendakian, sejumlah 56 
orang ditemukan tewas. Berita dunia mencatat,selama tahun 2014 
kurang lebih ada 50 gunung meletus di berbagai negara; salah satunya 
di Indonesia dimana empat gunungmeletus pada tahun yang sama, 
yaitu Gn. Kelud, Gn.Sinabung, Gn.Sangiang Bima,  dan Gn. Slamet.

Dapatkah kita menghentikan gempa bumi, badai tornedo, tsunami, 
gunung meletus? Bukankah alampun dirusak oleh keserakahan kita?
Kita tidak dapat  menguasai alam karena kita  bukan pencipta alam 
semesta. Manusia diciptakan diatas alam semesta untuk memelihara-
nya, tetapi bukan penguasa alam semesta.
 

“Allah mengguntur dengan suara-Nya yang mengagumkan; 
Ia melakukan perbuatan-
perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita; 
karena kepada salju Ia 
berfirman: Jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan 
hujan deras: Jadilah deras! 
Awanpun dimuati-Nya dengan air, dan awan memencarkan 
kilat-Nya,...” 
(Ayub 37:5-6, 11).

Manusia tidak dapat mengatur alam semesta tetapi manusia harus 
berdamai dengan Penciptanya. Tapi, dapatkah manusia mencari 
penciptanya?  Orang berdosa tidak akan dapat mendekat kepada 
Allah yang Mahakudus karena upah dosa adalah maut, dosa 
mengakibatkan manusia mati secara tubuh dan spiritual, terpisah dari 
yang Mahakuasa dan Mahakudus.
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BAGAIMANA KITA DAPAT MENDEKAT DAN BERDAMAI DENGAN-NYA, 
ALLAH YANG MAHAKUDUS?

Beberapa waktu yang lalu, saya berbicara dengan seorang wanita yang berjuang melawan kanker. 
Dia begitu menderita karena kemoterapi yangdijalani, mual, pusing, dan kuku-kukunya satu persatu 
terlepas. Waktu makan seringkali gusinya berdarah, bahkan hidungnya juga keluar darah seperti 
mimisan, danbadannya terasa panas. Saya bertanya kepadanya, “Bagaimana Ibu dapat menjalani 
kehidupan seperti ini?” Ia memberikan jawaban yang sederhana, bahwa sangat sulit mengucap 
syukur pada saat tubuh begitu menderita, “Jiwaku mengerti bahwa tubuh adalah milik-Nya dan suatu 
ketika aku harus kembali kepada-Nya, namun akupun tahu bahwa Dia yang memiliki tubuh dan 
jiwaku dapat menyembuhkanku bila Ia berkenan, aku  adalah milik-Nya. Jaminan inilah yang 
memberiku kekuatan untuk terus belajar bergantung kepada-Nya danbelajar  bersyukur untuk setiap 
anugerah-Nya.” Wanita ini akhirnya meninggal di bulan Maret 2015. 

BERDAMAI DENGAN ALLAH DALAM PENDERITAAN 

Drama kehidupan terjadi pada Ayub. 

Allah mengizinkan Ayub diuji imannya ketika dalam satu hari kesepuluh anaknya mati, ternak-ternaknya 
dirampok, dan tak lama kemudian sekujur tubuhnya penuh dengan kudis/borok yang mengerikan. 
Bagaimana reaksi isterinya?  Isteri Ayub sangat menderita, kesedihannya sangat dalam, ia tidak 
tahan lagi dan ia berteriak,”Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan 
matilah!” TetapiAyub tidak bereaksi, ia diam. Teman-temannya datang, dan iamendengarkan semua 
nasehat mereka sampaiakhirnya ia tidak tahan lagi dan berteriak, “Lihatlah, Dia hendak membunuh 
aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela diriku dihadapan-Nya.”  Ayub tidak setuju 
dengan semua perkataan isteri dan teman-temannya, ia sendiri mau bertanya kepada Allah atas 
semua penderitaannya dan keluarganya, apa salahnya? Ia sangat yakin bahwa ia adalah orang 
benar.

Sudikah Allah berperkara dengan Ayub dalam ke-mahakuasaan-Nya? Ayub mencari jawaban dari 
Allah sendiri, katanya, “Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangan-Nya menekan 
aku sehingga aku mengaduh. Ah, semoga akutahu  mendapatkan Dia dan boleh datang ketempat 
Ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku dihadapan-Nya, dan kupenuhi mulutku dengan 
kata-kata pembelaan.”(Ayub 23:1-6).Sebenarnya yang terjadi adalahAyub sangat kesal atas seluruh 
tuduhan teman-temannya, ia minta keadilan dan ia terlalu percaya bahwa dirinya orang yang baik 
dan benar. Ayub mau berdebat dengan Allah untuk keadilan bagi dirinya, dan ia sudah melampaui 
batasdengan mengasumsikan: “Mengapa Allah telah berlaku jahat kepadaku?”

Peringatan Elihu, temannya, “Ayub, jika engkau benar, apakah yang kau berikan kepada Dia? Atau 
apakah yang diterima-Nya dari tanganmu? Engkau tidak bertanya: dimana Allah, yang membuat 
engkau, dan yang memberi nyanyian pada malam hari yang memberi kita akal budi dan hikmat 
melebihi binatang dibumi?” (Ayub 35:7-11). Perkataan Elihu sedemikian tajam, tegurannya bukan 
hanya untuk Ayub tetapi juga untuk kita: Apakah yang kita berikan bagi Allah?  Tidak ada! Yang ada 
adalah berapa banyak kita sudah mengecewakan Allah dengan seluruh perbuatan dan 
pemberontakan kita; siapapun tidak ada yang memberikan sumbangsih bagi Allah.

Benarkah Allah diam? Alkitab menceritakan bagaimanaTuhan berkenan menjawab Ayub. 
Dari dalam badai  TUHAN menjawab Ayub :

“Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak 
berpengetahuan? ...Di manakah engkau, ketika Aku meletakkan dasar bumi? 
Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian! Siapakah yang telah menetapkan 
ukurannya? ... pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan 
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semua anak Allah bersorak-sorai? ... Siapa telah membendung laut dengan pintu, ketika 
membual ke luar dari dalam rahim?ketika Aku membuat awan menjadi pakaiannya dan 
kekelaman menjadi kain bedungnya; ketika Aku menetapkan batasnya, dan memasang 
palang dan pintu; ketika Aku berfirman: Sampai di sini boleh engkau datang, jangan 
lewat, di sinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan!”
(Ayub 38: 1-11).
“Perhatikanlah kuda Nil, yang telah Kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput 
seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya! 
Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga...” (Ayub 40:15-18)

Ini adalah ujian yang berat untuk Ayub.Ayub meminta jawaban dari Allah tapi yang didapat adalah 
sejumlah pertanyaan; bayangan gelap yang menyelimuti Ayub ketika diperhadapkan kepada bijaksana 
Allah. Seperti peluru yang ditembakkan dari senapan mesin, Allah menembak Ayub dengan berondongan 
pertanyaan sampai akhirnya Ayub melihat kepada dirinya: siapakah dia di hadapan yang Mahakuasa? 

Maka dihadapan pencipta-Nya, Ayub menjawab,”Sesungguhnya, aku ini terlalu hina; jawab apakah yang 
dapat kuberikan kepada-Mu? Mulutku kututup dengan tangan.Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan 
kuulangi; bahkan dua kali, tetapi tidak akan kulanjutkan”(Ayub 40:4-5). Ia merasa bersalah karena telah 
mencoba berdebat dengan Allah, ia sadar kata-katanya sia-sia.

Tetapi rupanya Allah belum selesai menanyakan Ayub, Allah bertanya lagi, “Apakah engkau hendak 
meniadakan pengadilan-Ku, mempersalahkan Aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu?” (40:8).
Maka jawab Ayub kepada TUHAN, “Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan 
tidak ada rencana-Mu yang gagal. ... Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi 
sekarang mataku sendiri memandang Engkau.Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan 
menyesal aku duduk dalam debu dan abu.”(42:1-6).

Ayub mencari jawaban tetapi ia tidak mendapat jawaban atas pertanyaannya, yang ia dapatkan justru 
adalah pertanyaan, pertanyaan yang membawanya kepada sebuah jawaban yang sangat tinggi dan 
penting, yaitu bagaimana Ayub mengenal dengan benar siapakah Allah. Ayub terpuaskan oleh 
manifestasi Allah kepada dirinya, dan ia dapat menaruh setiap detil hidupnya ke dalam tangan Allah. 
Allah tidak lagi menjadi sebuah misteri baginya, Ayub mengerti dirinya telah berdamai dengan Allah, 
peace in God. Ayub mengerti, tidak ada satupun orang “benar” dimuka bumi ini, semuanya telah 
melawan Allah. Allah adalah kebenaran yang absolut. Kita melihat lagi seorang nabi dalam Perjanjian 
Lama, Habakuk. 

Ia bertanya kepada TUHAN, mengapa penindasan musuh kepada umat-Nya dibiarkan oleh Tuhan, 
mengapa TUHAN memperlihatkan kejahatan, aniaya, kekerasan, dan pertikaian? Mengapa sepertinya 
hukum telah kehilangan kekuatan, tidak ada keadilan, orang benar dikepung oleh orang fasik, dan 
keadilan muncul terbalik? 
“Bukankah Engkau, ya TUHAN, dari dahulu Allahku, Yang Mahakudus? Mata-Mu terlalu suci untuk 
melihat kejahatan dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi 
orang-orang yang berbuat khianat itu dan Engkau berdiam diri, apabila orang fasik menelan orang 
yang lebih benar dari dia?” (Habakuk 1 :12-14).

Nabi Habakuk tidak dapat menerima bahwaTUHAN membiarkan umat-Nya menderita ditangan bangsa 
yang jauh lebih jahat dan lebih kejam.Ia merasa Israel lebih baik  dari bangsa lainnya,tetapi TUHAN 
membiarkan Israel ditindas oleh bangsa Babilonia yang kuat perkasa.Berbagai pertanyaan berkecamuk 
dalam hatinya, berapa lama lagi harus berteriak minta pertolongan Tuhan? Mengapa Tuhan 
menolerir yang salah? Mengapa ketidak-adilan dibiarkan-Nya? Habakuk begitu marah, ia merasa 
bangsanya diperlakukan tidak adil oleh TUHAN. 

GRATIA
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Di dalam dunia ini, memang benar keadilan sering tampaknya tidak berlaku, ada banyak ketidak-adilan 
terjadi. Tetapi, bila kita mengatakan bahwa Allah tidak adil, itu adalah sebuah pernyataan yang melewati 
batas. Habakuk berdiri tegak dimenara, ia mengambil alas lalu berlutut dan siap untuk berdebat dengan 
Allah, menanti jawaban  atas penindasan kepada bangsanya. Ketika itu Allah menjawab kepadanya, 
tidakkah Habakuk melihat bahwa umat Tuhantelah mengenyangkan dirinya sendiri dengan 
kehinaan?Kekejaman ada pada diri mereka, mereka menyembah patung pahatan, berzinah dan tidak 
taat kepada firman Tuhan.  Bukankah mereka telah menikmati pimpinan kuasa Tuhan, keluar dari tanah 
Mesir melewati padang gurun Sinai, ditudungi dengan awan pada siang hari, dan dihangatkan dengan 
api pada malam hari untuk masuk Kanaan? 
Tuhan menindas Israel karena Ia menyatakan kekudusan-Nya kepada umat yang berpaling dari-Nya. 
Jawaban TUHAN itu membuka pikiran Habakuk, hatinya sedih, mulutnya terkunci, ia berdoa, menyesal 
akan kata-katanya. Ia merasa begitu rapuh, kakinya gemetar oleh “mysterium tremendum” (misteri 
penindasan terungkap). Hadirat-Nya membuat kemarahan Habakuk menghilang. 
Dengan menyesal ia berkata :

“Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku; 
tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri; 
namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan, yang akan mendatangi bangsa yang 
bergerombolan menyerang kami.Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak 
berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan 
bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam 
kandang,namun aku akan bersorak-sorak di dalam TUHAN, beria-ria di dalam Allah yang 
menyelamatkan aku.” (Habakuk 3: 16-18).

Perasaan kuatir, takut, dan marah nabi sekejap mata lenyap digantikan dengan sukacita. Jiwanya 
mendapatkan ketenangan dalam kedaulatan Allah yang mutlak. Habakuk merasakan damai dalam 
TUHAN karena ia tahu semua malapetaka yang terjadi ada dalam rencana-Nya. Tidak ada satu dosa 
pun yang terlepas dari penglihatan Allah, penindasan terjadi agar Israel bertobat dan kembali kepada 
kebenaran Allah.

BERDAMAI DALAM PENGAMPUNAN 

Bagaimana dengan Saulus dalam Perjanjian Baru? 

Saulus, seorang Farisi yang menjalankan kewajiban agamanya begitu ketat, hampir sempurna. Ketika 
menghadapi kekristenan, ia menganggap bahwa ajaran Kristus adalah aliran yang harus ditumpas 
sehingga ia memutuskan untuk menangkap semua pengikut Kristus. Dengan mendapatkan otoritas 
penuh dari pemerintah setempat, Saulus menangkap dan memenjarakan orang-orang Kristen. Ia juga 
mengizinkan seluruh orang Yahudi didaerah tersebut melempari Stefanus, pengikut Kristus, dengan batu 
sampai mati. Dalam perjalanannya menuju kota Damaskus, ia bertemu dengan yang Mahakudus, yang 
di kemudian hari ia saksikan di hadapan Raja Agripa :

 “...ya raja Agripa,... aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang dari pada 
cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku  dan teman-teman seperjalananku. Kami 
semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam 
bahasa Ibrani: Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya Aku? ... Tetapi aku menjawab 
: Siapa Engkau, Tuhan? Kata Tuhan: Akulah Yesus, yang kauaniaya itu. Tetapi sekarang,  
bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau 
menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kaulihat dari pada-Ku dan 
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tentang apa yang akan Kuperlihatkan kepadamu nanti....Dan Aku akan mengutus engkau 
kepada mereka,untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan 
kepada terang dan dari kuasa Iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka 
kepada-Ku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang 
ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan.” (Kis 26:12-18).

 
Saulus seorang Farisi yang tunduk dan taat kepada aturan agama sepenuhnya, tetapi ironinya adalah 
semakin tinggi keinginan untuk menjadi lebih baik dan benar, semakin ia menjadi pihak oposisi  Allah.    
Dengan sinar yang sangat dahsyat dankuat melebihi terangnya cahaya matahari, suara Tuhan Yesus 
bergema, lalu serta mertaSaulus seperti didorong ketanah dan radiasi sinar yang begitu kuat melebihi 
matahari menyebabkan matanya buta. Hanya suara yang didengarnya, “Mengapa engkau menganiaya 
Aku?”  Menganiaya jemaat Kristus berarti menganiaya Kristus.  Maka Saulus begitu gemetar, badannya 
menggigil,  dan ia bertanya dengan suara lirih, “Siapakah Engkau, Tuhan?”

Saulus tidak tahu identitas suara itu, suara yang sangat berkuasa, tetapi dia tahu yang berkuasa hanya 
Tuhan. Melalui pengalaman ini, kemudianSaulus diberikan nama baru: Paulus. Ia mengerti, tidak ada 
satupun kebenaran didalam dirinya, hanya Kristuslah kebenaran sejati; pada waktu ia beroleh 
pengampunan dan dibenarkan, ia menjadi orang baru, namanya sekarang Paulus,dari memusuhi Kristus 
menjadi utusan Kristus. Dia bukan lagi musuh Kristus tetapi kawan sekerja Kristus. Rasul Paulus, orang 
pilihan yang menerima pengampunan, matanya dicelikkan bukan saja secara jasmani tetapi secara rohani, 
inilahanugerah. Anugerah adalah pemberian cuma-cuma, dan yang berhak memberikan adalah si 
Pemberi, Kristus!Pengampunan telah  menutupi Paulus dengan kebenaran Kristus, ia dibenarkan karena 
iman, berdamai dengan Allah Bapa melalui Kristus.

KEBENARAN DAN DAMAI SEJAHTERA 

Pergumulan kita berakar pada konflik antara Allah yang benar dan kita yang tidak benar, Allah yang adil 
dengan kita yang tidak adil, Allah yang kudus dengan kita yang tidak kudus. Orang yang tidak benar tidak 
mau menghadap kepada hakim yang benar.Kita menjadi orang yang melarikan diri, menyembunyikan diri, 
melawan Hakim Yang Agung, dan menghindar dari penghakiman. Kita berada dalam keadaan perang 
melawan Tuhan, tetapi kita tidak akan pernah menang melawan yang Mahakuasa. Hukuman kita 
sesungguhnya adalah kebutaan rohani, melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar, 
sampai ketika kita memperoleh pengampunan, kita ditudungi  oleh Kristus yang menanggung hukuman 
kita, kita memperoleh ‘sertifikat’ abadi: “menjadi orang benar karena Kristus”.

Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah 
oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus.Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman 
kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam 
pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.(Roma 5:1-2).

BUAH PERTAMA DARI PEMBENARAN ADALAH BERDAMAI DENGAN 
ALLAH 

Damai adalah sebuah kata yang sangat berharga, sebuah kondisi yang ditetapkan, tidak berubah. Sejak 
pertama masuk Tanah Kanaan dalam Perjanjian Lamasampai dengan masuknya zaman Romawi dalam 
Perjanjian Baru, hanya beberapa tahun saja Israel menikmati keadaan yang aman, tidak ada perang. 
Lokasi Palestina yang diperebutkan di jalur Gaza itu adalah tanah yang penting, yang merupakan jembatan 
antara Asia dan Afrika, yang  dipakai sebagai salah satu lorong untuk berdagang dan distribusi seluruh 
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bahan makanan dari dan ke kedua benua tersebut.  Israel yang sangat kecil di situ seperti berkelahi 
melawan kuasa-kuasa besar dunia dan menjadi bola pingpong militer.

Maka orang Yahudi sangat mendambakan”damai”. Mereka menunggu era Raja Damai datang dan 
mengambil alih semuanya. Betapa orang Yahudi mendambakan damai sehingga kata “shalom” atau 
“damai sejahtera”dipakai untuk menyampaikan salam (greeting) bila bertemu dengan siapapun. 
Merekapun sangat mendambakan kedamaian jiwa, pikiran yang damai (peace of mind).

Waktu kita berhenti melawan Hakim Yang Agung dan kita diberikan pembenaran, maka kita  seperti masuk 
kedalam sorga, pengampunan Ilahi memberikan damai dengan Allah. Kita mempunyai Kristus sebagai 
pembela, Kristus adalah Raja Damai, dan hanya Dialah “shalom” dalam kita. Bapa Agustinus dalam 
doanya berkata,”Allah menciptakan kita untuk diri-Nya dan hati kita tidak ada damai, begitu gelisah, kosong, 
sampai kita menemukan damai didalam Tuhan.”

Kita harus  tahu, perasaan kosong dan gelisah terjadi karena kita telah jauh dari Tuhan, Pemberi damai. 
Perjanjian Baru menamakan damai tersebut adalah damai yang kudus, yang hanya datang dari Kristus, 
Kristus-lah Pemilik damai itu, Dialah Juru Damaikita  dengan Allah Bapa. “Damai sejahtera Kutinggalkan 
bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan 
oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu” (Yoh 14:27).

Kita yang dulunya tidak mempunyai pintu masuk kedalam hadirat Allah, sekarang pintu itu terbuka melalui 
kematian Kristus diatas kayu salib. Kemenangan-Nya merobek tabir Bait Allah yang memisahkan dengan 
Ruang Yang Mahakudus.   “No access sign, was removed from the paradise”, kita sekarang boleh berjalan 
dengan bebas pada tanah yang kudus (holy ground), memperoleh anugerah-Nya menjadi anak-anak Allah 
melalui Kristus. Umat pilihan, orang-orang yang dibenarkan melalui Kristus tidak lagi takut seperti dulu 
seperti Petrus yang berkata,”Pergilah dari padaku, Tuhan Yesus. Aku orang berdosa.” Sekarang kita boleh 
masuk kedalam hadirat-Nya, kita  masuk karena ditudungi oleh kebenaran Kristus, dan diterima dalam 
hadirat Allah. Tetapi hendaklah kita tetap gentar dihadapan-Nya, bukan karena takut melainkan karena 
anugerah-Nya yang demikian besar yang memberikan damai yang kudus dan kekal, Amin. (RC Sproul - 
The Holiness of God)

“DAMAI SEJAHTERA KUTINGGALKAN BAGIMU. 
DAMAI SEJAHTERA-KU KUBERIKAN KEPADAMU, DAN APA YANG KUBERIKAN 

TIDAK SEPERTI YANG DIBERIKAN OLEH DUNIA KEPADAMU. 
JANGANLAH GELISAH DAN GENTAR HATIMU.”

(YOH 14:27)
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 Sejak itu, ia tidak lagi bermain basket 
dan hidup dalam ketakutan. Ia takut anggota 
tubuhnya satu-persatu akan terlepas. Diana 
yang periang dan senang belajar, kini jadi 
menutup diri dan sering menyembunyikan 
tangannya bila bertemu orang lain. Ia takut 
jika teman-temannya tahu bahwa ia menderita 
kusta, lalu mereka tidak mau berteman lagi 
dengannya. Ia begitu  takut kehilangan 
mereka.
 
 Siapakah Diana ?,  Diana masih anak 
yang  hilang yang belum mengenal Tuhan 
Yesus. Ia menanggung semuanya sendiri. 
Bahkan terhadap pacarnya yang sama-sama 
menyukai basketpun, ia tidak berani 
mengatakan apa-apa, pergumulannya sangat 
berat.  Diana menikah pada umur 25 tahun 

namun menjadi

BERKAT

Penderitaan, 

 Sebagai anak ke 7 dari 8 bersaudara,  
Diana lahir di tengah keluarga yang sedang 
mengalami kesulitan ekonomi. Karena sudah  
banyak anak perempuan di keluarga tersebut, 
maka sejak berumur 50 hari, Diana diadopsi oleh 
satu keluarga yang kemudian mendidiknya dengan 
keras. Ia sering mengalami hukuman dan pukulan 
apabila melakukan kesalahan.

 Sejak kelas 3 SD Diana  sudah senang 
bermain basket.  Diusia 20 tahun ketika ia sedang 
antusiasnya bermain basket,  tiba-tiba sesuatu 
terjadi, bola yang dipegangnya terlepas,  dia 
tidak dapat melompat memasukkan bola karena 
bola tersebut jatuh terlepas lagi dari tangannya. 
Ada apakah dengan dirinya ?,  sebelumnya ia 
sangat menguasai permainan ini, tetapi hari itu 
ia sungguh  mengalami kesulitan, bola terlepas 
dari tangannya tanpa dapat  ia kendalikan lagi. 
APA YANG TERJADI ? Sampai suatu hari, saat 
ia sedang menggosok gigi, tiba-tiba sikat giginya 
terlepas begitu saja. Rupanya ada sesuatu terjadi 
pada tangan kanannya, tangan itu seperti mulai  
melemah,  sehingga  dia belajar menggunakan 
tangan kirinya. Beberapa waktu  kemudian tangan 
kanannya mulai mengecil, sehingga akhirnya ia 
memberanikan diri untuk pergi ke dokter. 
Diagnosa dokter begitu mengejutkan, ia 
dinyatakan menderita kusta. Kusta , Oh sangat 
mengerikan , penyakit yang membuat seluruh 
jari-jarinya akan putus satu persatu, ia tidak dapat 
membayangkan apa yang akan terjadi dengan 
dirinya. Dengan hati sedih ia menerima keputusan 
dokter tanpa mencoba memeriksakan diri lebih 
lanjut. 

Tuhan, apakah 
yang Engkau 
mau aku lakukan 
untuk hari ini?
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dan dikaruniai dua anak perempuan yang sehat dan lucu. Ia hidup tenang dengan suami yang 
mengasihinya, walaupun selalu dihantui ketakutan akan penyakitnya.

 Sampai pada tahun 1980, di usia 28 tahun, ketika ibu angkatnya meninggal, atas kesadarannya 
sendiri ia berjanji pada diri sendiri untuk mulai pergi ke gereja setelah masa perkabungan ibu 
angkatnya selama 2 tahun selesai. Diana mulai mencari Tuhan. Sekalipun suaminya seorang Kristen, 
ia masih Kristen KTP, ia tidak pernah mengajak Diana pergi ke gereja. Namun setahun terakhir ini, ia 
melihat suaminya mulai rajin ke gereja. Keinginan Diana untuk pergi ke gereja akhirnya terpenuhi, 
ketika kakaknya yang sedang menginap di rumahnya minta di antar ke gereja. Sejak saat itu Diana 
mulai rajin kegereja, ketakutan akan penyakitnya masih berlangsung, tapi tidak ada gejala kusta, tidak 
ada jari yang copot .

 Tahun 1987,  Diana mengalami depresi hebat dan hidup dalam ketakutan, tubuhnya sakit, rasa 
sakit dan nyeri di tubuhnya tidak bisa hilang, sampai ia tidak bisa tidur selama 12 hari. Ada orang yang 
menyarankan supaya dia melakukan pijat refleksi di kelenteng. Diana sudah ke gereja, tetapi ia belum 
mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya dengan benar, sehingga ia  ikut saran tersebut 
dan menjalani pijat refleksi di kelenteng. Apa yang terjadi ??  Ia kesurupan, menangis sejadi-jadinya dan 
tidak ingat apa-apa lagi. Ia merasa seperti ada orang yang mengejar-ngejar dan mau membunuh 
anaknya, padahal sebenarnya ia sendirilah yang mau mencekik anaknya, Akhirnya ia dirawat di rumah 
sakit dan disuntik obat penenang oleh psychiater. 

 Sekeluarnya dari rumah sakit, Diana sekeluarga minta untuk dapat dibaptis darurat di rumah 
tanpa mengikuti katekisasi terlebih dahulu, karena Diana merasa hidupnya sudah tinggal sebentar lagi. 
Tapi Tuhan berkehendak lain, setelah dibaptis Diana sehat kembali, bahkan bisa mengikuti katekisasi 
yang tertunda dan mulai ikut pelayanan di gereja.

Mungkinkah Aku Sembuh ?
 
 Pengobatanpun dilanjutkan ke Singapore dan diagnosa dokter menyatakan  ada masalah di 
tulang sumsum. 13 tahun kemudian, di rumah sakit Sydney, dokter yang menangani Diana  memberi-
kan vonis bahwa ia  mengalami penyusutan syaraf di dalam tulang sumsum. Dokter menyerah, belum 
ada pengobatan apapun yang ditemukan untuk menyembuhkan penyakit ini. Pain Killer atau obat anti 
sakit hanya sebagai satu-satunya obat untuk mengurangi nyeri Diana. Syarafnya secara perlahan makin 
menyusut dari waktu ke waktu mengakibatkan otot dan dagingpun ikut menyusut. Tulang belakang 
menjadi bengkok sebagai akibat dari syaraf yang menyusut itu. Efek lainnya adalah jantung dan 
paru-paru terganggu, semuanya seperti begitu kelam, ia tidak tahu ujung dari penyakit ini, bagaimana 
nanti bentuk tubuhnya.  Ia terus berdoa, “Tuhan  aku bersyukur karena engkau sudah memberikan aku 
suami yang setia dan anak-anak yang terus mendukung aku, berikan aku kekuatan dan kesabaran 
menanggung penyakitku  dan  berikan aku hikmat untuk menjadi ibu yang mendidik anakku mengenal 
Kristus, berbelas kasihan- lah ya Tuhan , dengarlah doaku” 

 Iman Diana tidak undur,  sekarang harapan satu-satunya hanyalah pada Tuhan. Diana belajar 
hidup dalam pengucapan syukur. Ia bersyukur Tuhan memberi suami dan dua orang anak yang selalu 
ada dan mendukungnya. Ia ikut dalam pelayanan di gereja dengan masuk tim doa syafaat dan pergi ke 
persekutuan wanita. 

Anugerah Tuhan begitu indah, setiap pagi Diana dapat  
berdoa, “ Tuhan, apakah yang Engkau mau aku 
lakukan untuk hari ini ? ” 
 
 Tuhan memberi kepekaan kepadanya. Diana peka terhadap teman-temannya yang kesulitan  ia 
menelepon mereka  untuk  menguatkan dan menghibur mereka. 
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 Sebuah peristiwa ajaib terjadi ketika  Tuhan mengingatkan agar ia menjenguk temannya di rumah 
sakit, bagaimana mungkin  ia harus berjalan dari depan rumah sakit sampai ke tempat perawatan, ia tidak 
akan kuat berjalan sejauh itu. Namun, apa yang terjadi? Saat mobilnya tiba di gerbang rumah sakit, satpam 
mempersilakan ia masuk, sehingga ia bisa langsung sampai di dekat kamar perawatan. Begitupun waktu 
pulangnya, satpam membukakan pintu dan mempersilakan mobil keluar dengan hormat sambil berkata, 
”Selamat siang, Dokter.” Rupanya satpam menyangka, itu mobil dokter. Tuhan menyertai anak-anaknya 
yang mau taat kepadanya, sekali lagi ia melihat penyertaan Tuhan, ia hanya tanah liat yang dibentuk 
Tuannya, Tuhan mempersiapkan segala sesuatu bagi pekerjaan – Nya.

 Sejak tahun 1994 Diana melakukan misi penginjilan ke Rumah Sakit untuk memenangkan jiwa bagi 
Tuhan. Kadang Tuhan mengingatkan agar ia memberikan uang kepada pasien saat menjenguk. Herannya, 
pada saat itu ia selalu membawa uang lebih. 

 Sebuah peristiwa di rumah makan kwetiau, hari itu  ia melihat seorang ibu tua penjaja rempeyek 
sedang menawarkan dagangannya. Ia tidak mau membelinya. Namun ia melihat ibu penjaja yang sudah 
tua dan terlihat lelah itu akhirnya duduk di meja restoran dan hanya memesan segelas teh hangat. Hati 
Diana tergerak dan ia memesankan satu porsi kwetiau tanpa sepengetahuan ibu tersebut. Tampak ibu tua 
itu begitu bahagia menerima dan menikmati kwetiau yang ia dapat. Pengalaman ini membuat ia 
bersukacita, bukankah Tuhan mau dirinya menjadi saluran berkat bagi sesama?

 Diana  masih  hidup, penyakitnya terus berlanjut, tubuhnya makin kecil, tangannya makin kecil, 
lehernya begitu nyeri karena otot yang mengkerut, tapi ia tetap dapat beraktivitas, memasak dan mengatur 
rumah tangganya dengan baik, dan aktif di gereja melayani Tuhan. Suaminya sangat mendukung dalam 
pengobatan yang perlu dilakukan. Pengharapannya adalah, Tuhan menolong dirinya agar kelumpuhan 
tidak menimpanya, dan dia tetap dapat berkarya dengan segala keterbatasan yang ada. Ditengah 
penderitaan ada sukacita , ia selalu rindu melayani orang lain, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan apakah 
yang Engkau mau aku lakukan untuk hari ini ?  Itulah doanya setiap pagi . Ia tidak meminta untuk hari esok, 
hari esokpun milik Tuhan, hari ini Tuhan apa yang harus kulakukan !

Bagaimana dengan kita yang  sempurna secara fisik, sehat dan tidak kekurangan apapun. 
Maukah kita  memakai sisa hidup ini melayani Tuhan semaksimal mungkin ? (Rina Iskandar)

Sebab karena Kasih Karunia kamu diselamatkan oleh Iman; 
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, 

itu bukan hasil pekerjaanmu : jangan ada orang yang 
memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan 

dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik,  
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. 
Ia mau, supaya kita hidup didalamnya

Efesus 2 : 8 - 10

Barbara
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“Mom, Dad,...aku tidak mau  mengikuti  
aturan moral kalian! Aku jenuh, aku tidak mau 
menjadi orang Kristen...!!” teriakan itu begitu 
keras dari mulut seorang gadis muda berumur 
delapan belas tahun, berambut coklat, 
dengan mata biru yang cantik memikat. Gadis 
itu adalah Barbara Miller yang lahir dari 
keluarga terpandang.  C.John Miller, ayahnya, 
seorang profesor pengajar Practical Theology 
di Westminster Theological Seminary di 
Philadelphia, Amerika, sebuah universitas 
Reformed Theology yang terkenal di dunia dan 
telah mencetak banyak profesor penulis buku 
ternama. John juga memegang jabatan Director 
of World Harvest Mission, yang memimpin  
perjalanan misi ke negara-negara Afrika. Tapi 
hari itu langit seperti kelam kelabu. 
Sukacita tiba-tiba telahberganti dengan 
engerian, kemarahan, kesedihan, dan suara 
Rose Mary - ibunda Barbara - juga terdengar 
tidak kalah kerasnya, “Stop Barb...! Kamu 

gila...! Tahukah apa yang baru saja engkau 
katakan..?!” Dengan keras Rose mengguncang 
bahu Barbara, tangisnya meledak. Siapakah 
Barbara sekarang? Bukankah dulu anaknya 
ini pernah  bersaksi tentang Kristus yang telah 
mengubah dirinya? Bukankah Jill Hebden, 
teman SMA Barbara, menjadi Kristen karena 
kesaksian hidupnya? Apa yang terjadi dengan 
Barbara? Apakah selama ini imannya hanya 
pura-pura, iman palsu? Atau mungkinkah 
sesungguhnya Barbara belum menjadi Kristen, 
hanya ia hidup dalam nilai-nilai Kristen karena 
keluarga?

PERJALANAN ITU TELAH DIMULAI 

Bulan Juli 1972 di kota Cuernavaca Mexico, 
anakku - Barbara - membanting pintu sembari 
keluar meninggalkan rumah. Malam itu untuk 
pertama kalinya,dalam sebuah pesta 
pernikahan, aku memperhatikan bagaimana 

“ROH YANG MEMBERI HIDUP TELAH 

MEMERDEKAKAN KAMU DALAM KRISTUS 

DARI HUKUM DOSA DAN HUKUM MAUT”

KEMBALILAH

Barbara
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anakku dengan genit mengerling kepada 
seorang pemuda,  lalu pindah kemeja dimana 
para pemuda itu duduk.Dalam sekejap aku 
melihat “Barbara yang berbeda”, Barbara yang 
telah siap masuk ke dunia gemerlap beserta 
kegelapannya, Barbara yang seperti berada 
dalam perumpamaan Anak yang Hilang. Tapi di 
sini, aku, ayahnya, tidak akan mau melepaskan 
anakku masuk kedunia tersebut! Dalam 
perjalanan pulang ke Philadelphia,  kami 
banyak berdiam diri seperti gunung es beku, 
seakan aku telah kehilangan anakku, Barbara.  

Setelah pesta pernikahan itu kami seperti 
diliputi awan gelap. Aku dan Rose masuk 
kamar, kami berdoa. Aku lalu teringat, waktu 
umur delapan tahun Barbara sering berbohong, 
salah satunya ketika Rose mengetahui bahwa ia 
pernah tidak sikat gigi sama sekali baik malam 
maupun pagi hari selama satu minggu. 
Waktu itu Rose, istriku, menemukan sikat 
giginya kering seperti tidak pernah dipakai lalu 
ketika Rose bertanya, Barb dengan keras 

menyangkal dan menyangkal, sampai akhirnya ia 
mengaku bahwa ia tidak mau sikat gigi, karena 
sikat gigi hanyalah  aturan yang dibuat ibunya, 
bukan keharusan untuk menjaga kesehatannya. 
Mengapa aku tidak sadar bahwa Barbara saat 
itu sedang memberontak terhadap aturan-aturan 
yang kami terapkan bagi anak-anak ??.  
Mengapa aku tidak melihat bahwa ia banyak  
berbohong??.  Seharusnya aku harus berusaha 
untuk lebih banyak berbohong. Waktu itu 
seyogyanya aku berusaha untuk lebih 
banyak memberikan perhatian kepadanya dan 
mendekati dia. Betapa sebuah penyesalan yang 
terlambat sepuluh tahun! Waktu begitu cepat 
berlalu  dan tidak dapat diputar kembali....

Bulan September Barb masuk asrama 
Dickinson College, dan dari sikapnya ia juga 
dengan jelas  menyatakan bahwa ia mengambil 
langkah kehidupannya sendiri, yang berbeda 
dengan kami. Ia mulai   banyak keluar dengan 
teman laki-lakinya,tetapi satu hal yang paling 
melukai hati kami adalah ketika ia mengumum-

kan di Mechanicsville Chapel, bahwa ia tidak 
pernah menjadi orang Kristen!

Aku sebagai ayahnya mulai bergumul, 
bisakah aku tetap mengasihi anakku Barbara, 
sebagaimana dia adanya? Dengan hati hancur 
aku bertelut minta Tuhan memberikan aku kasih 
Kristus untuk menerima Barb sebagai gadisku 
yang tidak lagi Kristen, menerima dia dengan 
seluruh identitas barunya. Sempat terlintas juga 
dalam pikiran, apakah  aku dan Rose harus  
minta maaf kepada Barb karena memberikan 
didikan  agar ia menjadi  persis seperti yang 
kami mau? Semua itu berkecamuk dalam 

pikiranku, hati kami seperti diiris sebilah pisau 
tajam yang begitu menyakitkan, dan tak ada 
yang dapat kami lakukan kecuali bertelut, 
bertelut dan bertelut ………… , merendahkan 
diri di hadapan Tuhan, memohon diberikan hati 
seperti Kristus yang sudah mengampuni kami. 
Kami begitu pesimis melihat hari depan 
Barbara, kami membaca buku, datang kepada 
konselor dan kami terus membicarakan 
masalah Barbara. Kami seperti mencari 
peluru ajaib yang dapat membawa Barb 
segera kembali.  Belakangan baru kami 
sadar, kesalahan kami yang terbesar adalah 
kami memberikan sedikit sekali ruang bagi 
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Tuhan untuk  mengambil alih masalah ini, 
kami seakan lupa bahwa  Barbara adalah milik 
Tuhan, dan sesungguhnya kamilah yang harus 
belajar lebih mengenal  Bapa di sorga, belajar 
menunggu dengan sabar untuk jawaban doa 
kami, belajar bagaimana menyentuh kehidupan 
pribadi ‘barbara-barbara’ lainnya. Tapi di sisi lain 
hati kami seperti diiris sebilah pisau tajam ketika 
melihat kehidupan moral Barbara sudah hidup 
bersama dengan Tom, kekasihnya. 

Pada hari Natal tahun itu, Barb membawa Tom 
ke rumah. Kedatangan keduanya 
mengejutkan kami sekeluarga, tapi aku dan 
Rose  berusaha belajar menerima Barb 
dengan kasih sayang yang sama; dan sungguh 
luar biasa bahwa kami juga dapat menerima 
Tom sebagai kekasih Barb. Pengampunan 
terhadap Barbara yang telah mengecewakan 
kami seperti begitu saja terjadi, kami percaya ini 
adalah anugerah yang Tuhan berikan melalui 
doa kami yang tak putus-putusnya,dan juga 
dukungan doa teman-teman dalam  
persekutuan doa. Sangat ironis, namun Tuhan 
telah menolong aku yang tidak mampu 
mengampuni dan mengasihi Tom dan Barbara, 
menjadi mampu untuk  mengasihi mereka 
dengan kasih yang kadang-kadang begitu 
“tebal”, tapi kadang juga begitu “tipis”.

Tanggal 5 Januari 1974  Barb dan Tom 
melangsungkan pernikahan tanpa upacara 
Kristen. Barbara begitu cantik dalam gaun 
pengantin putihnya yang dibuatkan oleh Ruth, 
kakak tertuanya, dan Tom begitu tampan  
dengan jasnya yang berwarna gelap. Keduanya 
kelihatan begitu serasi, tetapi aku merasakan 
pernikahan ini begitu rapuh, tidak ada pondasi 
yang kuat sebagai akar pengikat mereka, meski 
begitu sebagai ayah aku harus memberikan 
pidato. Aku  berbicara sedikit mengenai kasih 
Kristus yang mengampuni orang berdosa 
dan  menekankan bahwa “pernikahan adalah 
pemberian dari Allah, dimana dua orang yang 
berbeda, dibawa untuk dipersatukan menjadi 
satu dan mengalami misteri menjadi satu tubuh, 
dan bahwa tidaklah mudah untuk mengasihi 
pasangan kita sebagaimana kita mengasihi diri 
kita”.  Selesai berbicara aku bertanya-tanya 

dalam hati, “Apakah Barb dan Tom mendengar 
dan mengerti akan hal ini?”

JATUH TANPA PARASUT

Bulan September 1975, Barbara meninggalkan 
Tom. Ia datang kerumah dengan muka kusut 
dan pucat, mejelaskan bahwa ia ingin bercerai 
dengan Tom. Siapapun yang berinisiatif dalam 
suatu perceraian, pastinya ada luka di sana; 
terlihat Barbara masih mencintai Tom dan 
sekarang cintanya seperti disayat pisau tajam. 
Aku dan Rose merasakan luka itu, sangat 
dalam, tapi aku tidak kaget atau surprise
karena  aku telah melihat sebelumnya bahwa 
perceraian  ini akan terjadi, pernikahan yang 
sangat rapuh.

Barbara sangat ingin pernikahan itu 
dipertahankan,jadi aku berinisiatif menghubungi 
Tom.  Aku tahu, walaupun Tom bukan orang 
Kristen tapi ia datang dari keluarga yang  
sangat  bermoral. Di luar dugaan, ternyata fakta 
yang kutemui  adalah penegasan Tom bahwa 
Barbara-lah yang tidak setia, ia telah mulai lagi 
bergaul bebas dengan mencari teman-temannya 
diluar, maka Tom tetap pada keputusannya 
bahwa mereka harus bercerai. Kami begitu 
takut dan sedih akan apa yang dapat terjadi 
setelah perceraian  ini; sekali lagi kami melihat 
sisi kematian dari orang tidak percaya, betapa 
di sana  harus ada kebangkitan setelah mereka 
masuk dalam kubur yang gelap. Hari Minggunya 
aku bersaksi di gereja, bahwa seberapa  
besar pengalaman negatif dan buruk menimpa 
diri kami, itu adalah bagian dari rencana Bapa 
di sorga yang sempurna  untuk membangun 
sesuatu yang lebih baik. Aku melihat beberapa 
mata jemaat berkaca-kaca, mereka merasakan 
kepedihan hati kami

Bagianku bukan untuk melarikan diri dari 
luka atas perbuatan Barb, tetapi berjalan di 
atas duri itu dan meminta Kristus mengajar 
kami bagaimana menjadikan parut-parut 
luka itu menjadi pelajaran positif untuk 
melihat kasih Allah yang begitu dalam.

Waktu terus berjalan. Suatu hari kami 
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mengunjungi teman, seorang artist yang 
tinggal di atas bukit. Di lereng bukit itu 
terlihat pemandangan kebawah begitu indah, 
dikelilingi berbagai macam pohon, sebuah 
skenario setting yang sempurna. Kami  
begitu kagum dan terpesona. Kemudian 
teman tadi mengajak kami melihat 
foto-foto ketika bukit itu sedang dihancurkan  
bulldozer. Ia menjelaskan bahwa seringkali 
seorang seniman membuat sebuah tempat 
menjadi chaos/ kacau dan hancur, sebelum 
kemudian memulai membangunnya menjadi 
sebuah tempat yang indah. Banyak pohon 
yang ditebang di sini sana dan ada pohon-
pohon yang lain ditanam lagi  di tempat 
berbeda, begitu jelek dan sulit kelihatannya.  
Penjelasan itu seperti membuka mata kami 
bahwa kemuliaan dari ciptaan dimulai dari 
keadaan yang kacau, gelap gulita; inilah yang 
Tuhan sedang lakukan untuk Barbara. Tetapi 
aku bertanya-tanya, apakah Tuhan mau 
mengampuni Barbara dan mengembalikan 
dia sebagai melalui pembentukan yang 
keras? Aku melihat bahwa kehidupannya 
sedemikian gelap, tidak ada titik terang 
sedikitpun, dan aku begitu benci dan sedih 
atas kelakuannya. yang membuat dirinya 
kacau. Barbara ingin hidup bebas, dan 
Barabara sudah memakai kebebasannya 
yang sesungguhnya bukan kebebasan 
tetapi belenggu kematian yang mengikat 
yang tidak dapat dilepaskannya, yaitu 
seks dan obat-obatan. Ia mau mengejar  
kesenangan yang  ditemukan di luar sana, 
berjalan jauh meninggalkan kotanya.

Ketika Ruth, menantu kami, istri dari Jill, 
khusus mengunjungi kami dan ingin bicara 
serius mengenai Barb, ia memberikan kami 
suatu pengertian hikmat lain. Katanya, “Mom 
dan Dad, aku dan Jill  tahu dan mengerti 
berapa besar engkau berdua mengasihi dan  
memperhatikan Barb. Tetapi menurut kami, 
hal yang terbaik adalah engkau harus  
membiarkan dia lepas dari pengawasanmu. 
Saat ini dia hanya merasakan pemeliharaan 
dan perhatian penuh dari kalian berdua, 
selama ia menerima semuanya dari kalian, 
ia tidak akan mampu melihat Tuhan Yesus. 
Kalian terlalu besar menudungi dia untuk 

bisa melihat Kristus. Aku yakin, kalian 
berdua harus melangkah mundur  dan 
lepaskan dia. Aku percaya Mom dan Dad 
akan memberikan tempat bagi Roh Kudus 
bekerja dihati Barb.”

Seketika aku sadar, bahwa aku tidak pernah 
membiarkan Barb bergumul sendirian dengan 
Kristus untuk semua kesalahannya. Aku 
seperti berjalan terus mengikuti dan menaungi 
Barb dengan segala konsekuensi 
kesalahannya, sehingga Barb lebih melihat 
kami daripada melihat Kristus. Dan aku juga 
bersyukur bahwa hal terindah adalah kasih 
Kristus yang memelihara hati kami 
sekeluarga dalam menghadapi buruknya  
kelakuan Barb, bahwa  tidak ada satu pun 
dari adik dan kakak-kakaknya  yang 
memusuhi dan menolak Barbara.  Barbara 
ingin bebas – bebas dari ikatan apapun, 
ikatan orang tua, gereja, dan Tuhan.
 

Malam Natal 1975, tiga bulan setelah 
perceraiannya dengan Tom, Barb datang 
bersama pria lain bernama John yang 
mengendarai mobil Jaguar hijau. John  
memakai jaket kulit hitam, kaca mata 
hitam, tinggi kurus, dan cukup ganteng, tetapi 
ia kelihatan tidak tenang. Barb sangat  
mengaguminya, ia memperkenalkan John 
sebagai orang yang senang taruhan dalam 
pertandingan sepak bola. Aku dan Rose diam 
tak berkomentar apapun, berusaha mulai 
mundur dari kehidupannya. Hari itu Barb 
memakai pakaian dan sepatu yang mahal, 
bahkan cincin, gelang, dan kalungnya pun 
emas asli, ia kelihatan begitu senang. Kami 
tetap memperlihatkan bagaimana kami 
mengasihinya dan belajar pula mengasihi 
John. Tetapi kami tidak menanyakan apapun, 
kami hanya terus berdoa  memohon campur 
tangan Tuhan. Kami begitu dipenuhi 
dengan sukacita ketika  kami belajar 
melepaskan Barb dan  menaruhnya ke 
dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong 
kami untuk keluar dari medan pertempuran 
dan  percaya bahwa di luar kehancuran di 
sana akan ada  ciptaan baru, ciptaan yang 
memuliakan Tuhan.
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PENGAMPUNAN YANG MEMBAWA 
KEPADA HIDUP 

Kami berdua, John Miller dan Rose, sudah tidak 
lagi terus menerus memikirkan hidup Barbara, 
kami begitu sibuk membuka gereja baru dan 
pekerjaan-pekerjaan misi lainnya. Kami sudah 
sepakat untuk sungguh-sungguh melepaskan 
Barbara, sampai suatu ketika Lisa, teman 
Barbara, menelepon. Ia berpikir bahwa kami 
malu mempunyai anak, Barbara,  yang 
kelakuannya tidak sesuai dengan nilai keluarga 
kami, dan ia menyampaikan pesan bahwa  
Barbara siap untuk rekonsiliasi dengan kami, 
Dad dan Mom, kapanpun kami siap. 
Sebenarnya secara manusia kami merasa 
konyol, bukankah yang harus berbaikan dengan 
kami adalah Barbara, dialah yang menjadi 
pembawa masalah, dan betapa banyak  
kepedihan yang telah ia goreskan dihati kami. 
Tetapi kami ingat Matius 5:24 mengatakan, 
“Pergilah berdamai terlebih dahulu 
dengan saudaramu, sebelum engkau 
memberi persembahan”. Jadi, yang harus 
mencari Barb memang kami, karena kami yang 
hidup didalam firman Tuhan, dan aku juga  
berpikir bahwa tidak mungkin aku hidup 
dengan Barbara selama delapan belas tahun 
tanpa pernah melukai hatinya. Maka aku 
menelan perasaan gengsi dan emosiku, lalu 
menelpon Barbara untuk berbicara berdua. 

Kami bertemu di Mellrose Park. Setelah bicara 
sedikit, aku bertanya, “Barbara, apakah ada 
hal yang engkau mau bicarakan, hal-hal yang 
menurutmu saya harus mengoreksi diri saya 
yang salah?”

“Ada,” jawabnya.“Dulu waktu aku masih kecil, 
Dad adalah superstar-ku, aku merasa Dad 
orang yang sempurna, tapi waktu aku tumbuh 
dewasa, aku merasa Dad bukan orang yang 
sempurna. Lalu waktu aku dalam masalah, Dad 
selalu mengoreksi aku, sebaliknya waktu aku 
tahu kekuranganmu, aku tidak tahu bagaimana 
harus menyampaikannya kepadamu, karena 
engkau dikelilingi oleh orang-orang yang 
mengagumimu, sedangkan aku tahu bahwa 
engkau banyak kekurangan.”

Seketika aku sadar, begitu banyak peraturan 
dikeluarga kami yang harus ditaati setiap anak 
agar mereka semua menjadi sempurna 
kelihatan diluar, dan juga bagaimana Rose, 
istriku,  menyimpan itu semua sampai ia 
mempunyai alergi pilek menahan stres yang 
tidak pernah berhasil disembuhkan. Barbara 
benar,  aku mempunyai banyak kekurangan, 
aku diam sejenak, “Barbara maukah engkau 
mengampuni Dad? Aku bukan orang yang 
sempurna, dan aku minta maaf untuk semua hal 
yang pernah melukai perasaanmu.”  Seketika 
muka Barbara yang tadinya tegang dan penuh 
kemarahan mencair, dan ia tiba-tiba memeluk 
aku, dengan terisak-isak ia berkata, “Dad, aku 
memaafkan kamu Dad, pasti aku maafkan.” Itu 
adalah waktu yang sangat indah, pemberian 
Tuhan, sepertinya anakku yang hilang telah 
kembali. Kasih itu mengikat kami kembali, kasih 
Bapa kepada anaknya kasih dari Allah. 

Pertanyaan kedua Barbara, “Dad, apakah 
engkau mengasihi aku sebagaimana aku hari 
ini (unconditional love)?”

“Pasti Barbara, betapa aku mengasihi engkau 
dan aku akan mencoba untuk terus 
mengasihimu sebagaimanapun engkau nanti.”  
Pembicaraan terus mengalir, sampai 
kemudian aku bertanya, “Barb, adakah orang 
lain yang engkau benci dan engkau ingin 
maafkan? Karena tidak baik untuk dirimu kalau 
engkau hidup penuh dengan kebencian.” Ia 
merenung sejenak dan menyebutkan 
beberapa nama dalam komunitas gereja yang 
membuatnya marah. “Aku tidak mungkin dapat 
memaafkan mereka, Dad,” lalu melanjutkan, 
“Tetapi aku setuju untuk mengampuni mereka 
agar kepahitan di hatiku berkurang, aku harus 
keluar dari kemarahan itu, Dad, aku sadar.”  
Dalam hati sebenarnya  aku bergumul, aku 
tidak simpati kepada Barbara atas hal ini karena 
aku merasa akar masalah ada dalam dirinya, 
bagaimana mungkin komunitas Kristen 
disekitarnya dapat menerima semua 
kelakuannya yang  buruk seperti itu. 

“Mungkin,” aku berkata, “Engkau harus 
melupakan semuanya itu, maafkan saja 
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mereka.” Jawabnya, “Dad, aku tidak tahu 
bagaimana harus mengampuni mereka, 
atau memang aku tidak mau memaafkan                
mereka, tapi aku mau untuk mencobanya, Dad.” 
Kemudian aku memimpin Barbara, seperti 
sedang memimpin anak kecil,untuk mengulangi 
setiap kalimat menyebutkan semua nama itu 
satu persatu yang diakhiri dengan “aku 
mengampuni kamu”. Setelah selesai, aku  
melihat raut mukanya tenang, ringan, 
sepertinya kepahitan mulai hilang dari hatinya. 
Kelihatannya seperti tidak alkitabiah, 
bagaimana mungkin seorang yang tidak 
bertobat dapat mengampuni orang lain 
sedangkan dirinya perlu pengampunan dan 
pertobatan? Tetapi yang aku lihat hari ini  
adalah pengampunan pun mempunyai banyak 
tahapan, hanya hikmat Tuhan yang 
memimpinnya. Ikatan kasih yang baru itu antara 
aku dan Barbara, membuat aku kemudian 
berani dengan penuh kasih mengatakan, 
“Barb,ada satu hal yang harus kamu tahu, 
bahwa aku pun sudah mengampuni kamu, aku 
mengampuni apapun yang telah engkau  
lakukan yang melukai hati kami, aku dan 
ibumu.“Barbara sedikit kaget, ia tidak  
menyangka bahwa kami juga terluka oleh 
kelakuannya. 

Sebagaimana Kristus sudah mengampuni kita 
pada waktu kita belum bertobat, itulah juga 
yang aku lihat mengapa Stephanus waktu 
diperlakukan dengan kejam oleh Saulus masih 
dapat berteriak, “Ya, Tuhan! Ampunilah 
mereka, jangan tanggungkan dosa ini atas 
mereka,” (Kisah Para Rasul 7:60). 
Ada gambaran yang tersembunyi di dalam  
pengampunan: pada saat kita belajar 
mengampuni, disanalah terjadi kenikmatan  
sukacita. Aku jadi mengerti bahwa akar 
sukacita dari hidupku adalah ketika aku dapat 
menyelesaikan konflik dengan Barbara. Dan 
implementasi dari pengampunan adalah tidak 
ada lagi ruang untuk pembenaran diri serta rasa 
frustasi karena menghakimi orang lain. Masalah 
dari kepahitan karena tidak mengampuni dapat 
mempengaruhi kehidupan seseorang tanpa dia 
sendiri mengetahui bahwa disana ada “masalah 
diampuni dan mengampuni”.

Beberapa tahun yang lalu aku diminta berdoa 
oleh seorang ibu Kristen bagi putrinya, Terissa. 
Terissa memberontak kepada orang tuanya 
dan hidup bebas, tidak beda dengan Barbara. 
Seluruh kelakuan buruk Terissa diceritakan 
kepada kami, kami hanya mendengar soal 
Terissa tapi tidak pernah diceritakan kapan dan 
bagaimana ia mulai memberontak.   

Kemudian aku menanyakan, apabila Terissa 
hari ini kembali kerumah ibu dan mengatakan 
“maaf”, apakah ibu sekeluarga akan menerima 
dan mengasihi dia kembali? . Tiba-tiba air muka 
ibu ini berubah, dengan cepat ia menjawab, 
“Pasti tidak mungkin kami menerima ia 
kembali, terlalu banyak ia melukai kami 
sekeluarga, terlalu banyak kepahitan, tidak 
mungkin ia tinggal dirumah kami lagi.” Ibu ini 
tidak yakin apakah keluarganya mampu 
mengampuni Terissa dan menerimanya 
kembali. Setidaknya ibu ini jujur, bahwa betapa 
sulitnya bagi mereka untuk menerima Terissa 
kembali, mereka begitu takut kalau Terissa 
tidak berubah dan melukai mereka lagi dengan 
kelakuannya. Kita melihat bahwa keluarga ini 
mencintai luka yang dibuat oleh Terissa, tidak 
mau menutup luka ini dengan pengampunan. 

Aku bicara pada ibu ini, bahwa ia dan 
keluarganya membutuhkan pertobatan dan 
pengampunan dari Tuhan lebih dari Terissa. 
Kemudian aku berdoa untuknya dan keluarganya, 
dan juga untuk Terissa, supaya anugerah Tuhan 
membawa seluruh keluarga ini kepada visi 
yang baru tentang anugerah pengampunan dari 
Tuhan.

“Apabila orang tua menghadapi pemberontakan 
anaknya, maka kita harus belajar firman Tuhan 
di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan telah 
mengampuni saya orang berdosa. Minta Bapa 
di sorga memberikan Roh Kudus untuk 
memperlihatkan hidupmu, membentuk, dan 
membersihkan akar dosamu, menjadikan 
engkau seperti lantai yang sudah bersih tidak 
kotor lagi, sehingga kita sebagai orang tua 
dapat segera membuang seluruh kepahitan lalu 
membiarkan udara segar dari pengampunan 
memasuki hidup kita”.
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PERGUMULAN BERLANJUT : O, TUHAN, 
BERIKAN BARBARA HIDUP BARU 

Tahun 1977, hidup Barbara bersama John 
dipenuhi dengan kekuatiran dan sakit 

kepala. Pakaian dan perhiasan mahal tidak 
membuatnya  nyaman, ia merasa hidupnya 

dikelilingi “bahaya” yang sedang 
mengancam karena ia hidup bersama 

dengan pengedar 
obat terlarang. 

Tekanan ketakutan  membawa Barbara 
meninggalkan John, pacarnya, dan kembali ke 
rumah kami. Ia menanyakan apakah 
diperbolehkan tinggal di kamarnya yang dulu 
ia tempati, dan tentu saja aku segera  
menyetujui, merasa anak yang hilang sudah 
kembali. Barbara juga masuk kembali ke col-
lege, mengambil mata kuliah bidang politik. 

Tapi ketakutan Rose bahwa Barbara belum 
mempunyai hidup baru, terbukti. Ia sering 
keluar dengan teman laki-lakinya dan Rose 
tahu bahwa Barb tidak pernah lepas dari 
kehidupan seks bebasnya. Ia bergonta-ganti 
pasangan bahkan membawa semua teman 
laki-lakinya tidur di rumah kami. Karena tidak 
tahan akan kelakuannya, aku menegur 
Barbara  dengan keras, bila ia tidak mau 
berubah, maka suatu ketika ia  akan 
mengalami gangguan jiwa. Kedua,  bila ia 
masih dengan hidupnya yang seperti itu, maka 
aku sebagai ayah merasa sangat malu dan  
segera akan melepaskan seluruh jabatanku, 
baik sebagai  dosen Teologi di Westminster, 
sebagai Pendeta, dan sebagai misionari, 
karena aku merasa tidak layak memegang 
jabatan tersebut dengan keadaan keluargaku. 

Tidak ada jalan lain kecuali Barbara harus 
keluar dari rumah kami. Dia menyewa 
apartemen kira-kira 3 km dari rumah kami dan 
meneruskan hidupnya; dan aku   
mempercayakan Barbara kepada kasih Kristus 
untuk membawa dia kembali. 

SUDAHKAH ROSE, ISTRIKU, MENERIMA 
PENGAMPUNAN?

Seminar di Swizerland dengan tema “Sonship 
and Freedom in Christ”, memberikan kami 
berdua, John dan Rose, suasana baru. Tempat 
seminar itu persis menghadap pegunungan 
Alpen, pemandangan yang begitu indah 
memberikan  imanku kekuatan baru, betapa 
besar dan mulianya TUHAN yang 
digambarkan melalui alam ciptaan-Nya. 

Beberapa teman yang harus mengisi 
seminar jatuh sakit dan aku harus meneruskan 
sesi seminar ini. Aku mengajar dan berkotbah 
mengenai kekuatan iman yang membawa kita 
menjadi anak adopsi dari Allah, dibebaskan 
dari seluruh dosa dan kesalahan, dan 
diberikan sukacita melalui persekutuan dengan 
Bapa di sorga. Tak disangka, dalam 
percakapan di kamar setelah seminar, Rose 
berkomentar bahwa kotbah tadi tidak 
memberikan arti apa-apa untuknya. Rose 
merasa bahwa ia bukan anak Allah dan 
merasa belum diampuni, ia berkata, “Beritahu 
aku apa yang harus aku lakukan, berikan aku 
jawaban.” 

Hari Kamisnya, sesuatu terjadi. Rose pergi 
untuk main ski, tapi ketika hari sudah hampir 
malam, sudah jam 6 sore, ia belum juga 
kembali. Aku bertanya-tanya, ke mana ia 
pergi? Tiba-tiba ia muncul dengan wajah 
sangat lelah lalu bercerita bahwa baru saja ia 
mengalami kejadian yang sangat mengerikan, 
“Aku tidak percaya aku ke sana. Aku naik ke 
bagian teratas Alpen untuk main ski... .“    

“Oh! Rose! “ teriakku, “Bahkan aku sendiri 
tidak akan berani naik gondola ke sana!”

Rose berteriak, “Tetapi aku naik ke atas 
dengan gondola dan turun di tempat aku harus 
meluncur ke bawah dengan  ski!  Aku 
meluncur dan terjatuh, dan aku begitu takut 
untuk melanjutkan ke bawah, salju Alpen 
sangat licin. Aku mencopot alat ski-nya dan 
dengan perlahan aku naik ke atas menuju 
tempat gondola tadi, aku merasa perjalanan 
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begitu panjang sampai aku berhasil tiba kembali 
di tempat gondola untuk membawa aku turun.” 
Aku melihat kakinya memar karena perjalanan 
itu membuat ia jatuh bangun. 

Pada hari Minggu pagi, Pendeta Jack 
berkotbah mengenai Amazing Grace. Saat 
Perjamuan Kudus dimulai, ketika roti 
dipecahkan, hati dan pikiran  Rose seperti 
dibukakan,  bahwa tubuh Yesus terpecah dan 
mati; untuk pertama kalinya dalam hidup Rose, 
ia  merasakan bahwa dirinya berdosa dan 
bertentangan dengan Allah, ia melihat hal yang 
jahat di dalam hatinya. Rose yang selalu 
merasa dirinya baik, baru melihat tidak ada 
kebaikan apa pun dalam dirinya. Rose baru 
melihat betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi 
dirinya. Di saat ia masih sombong dan tidak 
rendah hati Kristus sudah mengasihi dirinya.  
Hari itu di Switzerland, di Alpen, Rose 
berlutut memohon pengampunan Tuhan dan 
untuk pertama kalinya ia merasakan telah 
diampuni, sepenuhnya merasakan bahwa ia 
adalah anak Allah melalui kematian dan 
kebangkitan Kristus, dan tiba-tiba ia merasa 
begitu bebas. Hari itu  ia mengerti apa yang 
Luther tulis dalam bukunya tentang passive 
righteousness  (pembenaran secara pasif), 
dibenarkan karena anugerah bukan karena 
tingkah laku, tidak ada satu kebaikan apa pun 
yang dapat mendamaikan manusia dengan 
Allah. 

PERUBAHAN PARADIGMA – KAIN KOTOR 
MENJADI KAIN PUTIH SEPERTI SALJU

Tahun 1978, Barbara bekerja sebagai pelayan 
senior di sebuah restoran mewah, dan di 
samping itu kuliahnya  dalam Political and 
Science memberikan hasil yang baik. Barbara 
juga mulai menjalin hubungan dan hidup 
bersama dengan Angelo, seorang bartender. 
Aku melihat sebuah kemajuan, hubungan 
kedua-nya sangat dewasa dan baik. Barbara 
sering meminta Rose berdoa baginya waktu 
kepalanya sakit dan ia tidak bisa bangun, dan 
ibunya mulai berdoa bukan hanya untuk 
kesembuhan sakit kepalanya tetapi juga berdoa 
agar Tuhan menguduskan Barbara menjadi 
ciptaan yang baru. 

Angelo menikah dengan Barbara pada musim 
semi 1978. Barbara kemudian juga menerima 
beasiswa di Stanford untuk program Ph.D. Aku 
seperti melihat sebuah pengharapan, 
pengharapan pengampunan Tuhan untuk 
membawa Barbara kembali kepada Bapa 
disurga, mungkinkah ?????. Kendala mereka 
adalah mereka membutuhkan uang  500 USD 
untuk berangkat ke Palo-Alto, dan keduanya 
sama sekali tidak punya uang. Kami 
mengadakan sedikit pesta kecil untuk bersyukur 
atas program bea siswa Ph.D. tersebut. Rumah 
kami penuh dengan anggota jemaat New Life 
Church yang datang memberikan selamat 
kepada Barbara. Lalu Pat House, salah satu 
tua-tua digereja mengusulkan bersama-sama 
mengumpulkan  persembahan untuk 
Barbara. Kejutan! Uang terkumpul lebih dari 500 
USD. Angelo kelihatan tidak tahan merasakan 
bagaimana ia dan Barbara telah bersikap tidak 
peduli kepada mereka, tetapi sekarang ia 
melihat mereka mendukung dirinya dan 
Barbara, ia berjalan keluar menghapus air 
matanya. Tetapi masih ada yang mengganggu 
pikiran kami sebagai orang tua, Barbara dan 
Angelo masih menjadi anak yang hilang yang 
meninggalkan Bapa di sorga, hidup untuk 
kepuasan dirinya. 

Waktu terus berlalu, Barbara dan Angelo telah 
pindah ke Palo-Alto. Kehidupan di Stanford 
sangat kompetitif, Barbara tegang dan sering 
sakit kepala. Ia terus membaca semua buku 
karangan profesor - profesornya,tapi tetap saja 
ia sering panik, gugup, menyaksikan hampir 
semua siswa di situ begitu pandai.Untuk 
pertama kalinya Barbara melihat bahwa ia 
butuh pertolongan Tuhan, ia berdoa untuk 
mendapatkan nilai A. Dan di akhir semester ia 
sangat terkejut karena hanya ada dua siswa 
yang seluruh nilainya A, yaitu ia sendiri dan 
seorang temannya. Anehnya, nilai A itu tidak 
membuatnya senang, di hatinya ada sebuah 
kekosongan. Setiap mendengar lagu Kristen, 
ia menangis. Pada malam Natal  hampir di tiap 
tempat terde- ngar lagu Natal, Kristus yang 
terbaring di kandang hina, membuat Barbara  
sering mengeluarkan air mata. Angelo heran 
melihatnya, tapi ia diam tidak mau bertanya.  
Barbara tidak lagi melihat pada nilai-nilainya 
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yang bagus, tetapi yang ia lihat adalah betapa 
egois dirinya, betapa banyak ia sudah berbuat 
melukai hati banyak orang dengan 
“perbuatanku yang sembarangan”. Ia merasa 
sangat malu akan dirinya dan kini ia mengerti 
mengapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu 
salib, untuk dia. Barbara menangis…… berlutut 
berdoa, “Tuhan, begitu lama aku lari dari 
Engkau, terima kasih ya, Tuhan, Engkau 
sudah mati bagiku.” Tiba-tiba perasaan 
bersalah seketika lenyap berganti keteduhan, 
ia mengerti dengan jelas saat itu akan firman 
Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah jalan dan 
kebenaran dan hidup. Hati Barbara seperti 
mengerti hal yang sangat berharga, yang 
selama ini tertutup oleh dosanya,ia seperti 
baru keluar dari kubur yang gelap,  ia  begitu 
antusias memberitahu Angelo bahwa ia sudah 
bertobat dan menjadi orang Kristen, Hal yang 
ajaib bahwa Tuhan memberi  Angelo hati yang  
antusias untuk terus membaca Alkitab tanpa 
berhenti! Dan pada hari Paskah Angelo berdoa 
dengan keras: “Tuhan Yesus, Engkau mengasihi 
aku, dan aku percaya Engkau Tuhan dan 
Juruselamatku.”

“Roh yang memberi hidup telah memerdekakan 
kamu dalam Krtistus dari  hukum dosa dan 
maut “ – Roma 8:2  

Siang itu telpon bordering di rumah kami, di 
ujung sana terdengar suara Barbara,  “Dad, aku 
sudah menjadi Kristen. Aku sudah diampuni, Dad. 
Aku sudah kembali. “ Kami berlutut dan berlutut, 
“Bapa di sorga, Engkau sudah mengembalikan 
anakku yang hilang, ia sudah bersama kami 
kembali, terima kasih  TUHAN untuk 
pengampunan-Mu, Engkaulah yang telah 
membangkitkan Barbara dan Angelo dari 
kematian kepada hidup.” Tuhan telah merajut 
kehidupan Barbara dan Angelo, mengubah dari 
yang hancur, chaos menjadi hidup. Keduanya  
melayani Tuhan dengan mendirikan Youth 
Ministry. Ia mengajar Alkitab kepada para 
remaja dan pemuda, melayani sebagai editor 
majalah pemuda dan menjadi pembicara dalam 
banyak seminar. Barbara dan Angelo tahu dan 
mengerti apa arti “anak yang hilang”. 

Barbara mengerti apa arti hidup bebas 
menggunakan pilihan sebebas-bebasnya 
dan bagaimana anak-anak muda ingin 
bebas. Ia kini bersaksi bahwa kebebasan 
yang mereka pakai bukanlah kebebasan 
tetapi belenggu kematian yang secara 
perlahan merusak dan makin hari makin 
mengikat, sampai mereka tidak lagi bebas, 
dan tidak ada satupun yang dapat 
membebaskan mereka  kecuali kasih Kristus 
di dalam pengampunan-Nya. 

Apa yang menurut manusia tidak layak dan 
tidak mungkin, tetapi Tuhan dapat  memakai 
setiap bejana yang rusak, untuk diperbaiki dan 
dibentuk kembali menjadi baru  bagi 
kemuliaan-Nya. Bukankah kita pun seperti itu 
bejana rusak yang dibentuk oleh TUHAN.
(C.John Miller : Come Back, Barbara)

KEHENDAK TUHAN JADIKANLAH,
‘KU TANAH LIAT, KAU PENJUNAN,

JADIKAN AKU SESUKA-MU, 
AKU MENUNGGU DIKAKI-MU.
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Tantangan Zaman
Menghadapi

WANITA KRISTEN

KESULITAN APA YANG DIHADAPI 
PARA WANITA MASA KINI??

Kalau kita melihat bangunan-
bangunan kuno yang sudah berdiri ratusan 
bahkan ribuan tahun, seperti piramida di 
Mesir atau Menara Eiffel di Paris, salah 
satu yang bisa kita pikirkan adalah: 
betapa kuatnya bangunan ini, mereka 
sudah melewati usia yang begitu panjang 
diterpa berbagai tantangan dari alam: 
gempa bumi, kelembaban, angin, hujan, 
belum lagi dari makhluk hidup seperti  
tumbuhan dan binatang. Tantangan itu 
datangnya dari luar, yaitu alam; tetapi 
yang menyebabkan mereka tetap tegak 
berdiri bukan yang dari luar, melainkan 
pondasi, struktur, material bangunan itu 
sendiri; sesuatu yang ada di dalam.Lalu 
bagaimana orang Kristen, khususnya kita 
membicarakan wanita Kristen, pada era 
globalisasi ini menghadapi tantangan apa? 

Kita tidak mungkin hidup tanpa 
tantangan, baik dari luar maupun juga dari 
dalam. Mana yang lebih sulit? Kalau kita di 
medan perang, lebih sulit menghadapi 

musuh di luar, atau “musuh dalam 
selimut”? Zaman sekarang ini ketika 
teknologi sudah terus semakin maju, di 
tempat yang begitu terpencil pun di 
pedalaman Indonesia, kita bisa 
menemukan anak kelas 5 SD yang hamil! 
Mengapa bisa sampai begitu? Karena 
terpengaruh pornografi. Dari mana dia 
bisa dapatkan gambar-gambar porno itu? 
Jawabannya: dari handphone! Jadi 
bagaimana? Haruskah kita menghindari 
semua itu – internet, televisi, handphone 
dan segala macam smartphone, dan 
lain-lainnya – untuk melindungi diri kita 
dan keluarga kita? Tentu tidak mungkin, 
lagipula semua kemajuan teknologi 
tentunya memberi sumbangsih yang 
sangat besar bagi kehidupan manusia.

Maka yang paling penting di sini 
adalah: PONDASI. Jika tidak ada pondasi 
yang kokoh, boro-boro menghadapi 
tantangan dari luar, tantangan dari dalam 
saja membuat kita hancur berantakan. 
Kita tidak tahu mana yang musuh mana 
yang sahabat, karena musuh itu tidak 
terlihat, musuh itu adanya di dalam ideologi, 
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tersembunyi di balik setiap hal-hal yang 
kita hidupi hari ini, di balik berbagai media 
yang sudah menjadi makanan sehari-hari 
kita. Dan kita, wanita Kristen, mempunyai 
privilege (hak istimewa) yaitu ALKITAB 
yang menjadi penuntun, pondasi, dalam 
hidup ini. Rumah tangga yang tidak 
memiliki Alkitab sebagai pondasinya, 
seperti kereta api yang berjalan tanpa rel, 
kita tidak punya guidance  (pedoman, 
tuntunan) sehingga kita tidak tahu apa 
yang sedang kita hidupi, masalah kita 
hadapi, apa yang harus kita lakukan, 
apalagi mencari jalan keluarnya. 
Tantangan terbesar dari wanita pada 
hari ini adalah keluarga, bagaimana 
wanita karir dapat menghormati suaminya 
yang gajinya lebih kecil, bagaimana 
mendidik anak-anaknya untuk hidup benar 
dihadapan Tuhan, bagaimana menjaga 
kesetiaan kepada suami dan suami 
kepada istri. 

BAGAIMANA ALKITAB 
MEMBERIKAN TUNTUNAN 
DALAM HIDUP KELUARGA 

KRISTEN?

Satu institusi yang didirikan Allah di 
Taman Eden adalah: pernikahan.  Maka, 
pernikahan itu bukan mainan, melainkan 
sesuatu yang sakral, suci, karena 
inisiatifnya dari Tuhan sendiri. Dika-
takan dalam Kejadian 2:18 Tuhan ALLAH 
berfirman: “Tidak baik kalau manusia itu 
seorang diri saja. Aku akan menjadikan 
penolong baginya, yang sepadan dengan 
dia.”

Manusia diciptakan sebagai makhluk 
sosial, makhluk yang ada kebutuhan 
berelasi karena Allah yang menciptakan-
nya adalah Allah Tritunggal, tiga pribadi 
yang berbeda tapi satu esensi, dan di situ 
ada relasi, ada subyek dan obyek. 
Ketika Tuhan menciptakan Adam, Ia 

sudah menciptakan semua  alam ini, 
termasuk tumbuh-tumbuhan dan binatang-
binatang. Manusia menjadi tuan rumah 
alam semesta; kepada Adam diberikan 
kuasa untuk menamai binatang-binatang, 
maka itu berarti posisi Adam lebih tinggi 
dari binatang, posisi manusia adalah di 
atas alam. Tetapi ada yang terasa kurang, 
Adam perlu relasi dengan sesama 
manusia, tidak mungkin berelasi 
dengan binatang yang secara ordo di 
bawah dia. Bagi Adam tidak ada yang 
sepadan dengan dia, yang sejajar tetapi 
berbeda fungsinya (Kej 2:19-20). 
Tetapi sebelum  Adam menyadarinya, 
Allah sudah mengatakannya lebih dulu. 
Tuhan sudah tahu karena memang Dia 
yang menciptakan. Oleh karena itu dalam 
segala masalah jika kita lari kepada yang 
lain, yang bukan Tuhan, tidak ada 
jawaban.

Kesejajaran antara pria dan wanita 
begitu jelas dalam Alkitab. Ketika men-
ciptakan Adam, Tuhan Allah mengambil 
tanah dan membentuknya, kemudian 
menghembuskan nafas – ruah, roh – 
sehingga manusia itu menjadi makhluk 
yang hidup. Tetapi waktu menciptakan 
Hawa, Tuhan Allah membuat Adam 
tertidur lalu mengambil tulang rusuknya, 
bukan tulang kepala ataupun tulang kaki. 
Dan dijadikan-Nya seorang perempuan 
dari tulang rusuk yang dekat dengan 
tangan, untuk dikasihi; dekat dengan hati, 
untuk dicintai. Maka di mata Tuhan ada 
kesejajaran pria dan wanita. Tuhan mau 
wanita menjadi penolong yang sepadan 
bagi suaminya. 

Pertanyaannya, penolong dalam hal 
apa? Menolong untuk masakin? 
Buktinya juru masak paling hebat di dunia 
bukannya wanita, tapi seorang pria. Atau 
tolong jahitin baju? Desainer top kelas 
dunia nyatanya juga laki-laki. Jadi, 
penolong apa?  Tuhan mau: “wife help 
the husband to be the leader that the 
Lord wants to be”. Suami saya adalah 
kepala, suami saya adalah pemimpin, dan 
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tugas saya sebagai isteri adalah 
bagaimana menolong suami supaya dia 
bisa menjadi pemimpin seluruh keluarga. Di 
sini berarti saat-saat pacaran dan memilih 
pasangan  begitu menentukan. Kalau 
saya seorang wanita Ph.D. lulusan luar 
negeri, berpacaran dengan pria lulusan 
SMA, relakah saya  tunduk kepadanya jika 
sudah menikah nanti? Bagaimanapun, 
pendidikan membentuk pola pikir, maka 
bisakah cara pikir saya dan suami saya 
sejalan? Semua itu perlu sungguh-
sungguh kita tanyakan pada diri kita; 
dan jika kita tidak rela tunduk, lebih baik 
tidak usah menikah dengannya karena 
dua-duanya akan menderita. Memang 
Alkitab tidak berbicara soal lulusan 
sekolah mana yang boleh menikah, tetapi 
dalam bijaksana yang diberikan Tuhan, 
kita mengerti hal ini. Demikian juga jika si 
wanita anak orang kaya raya, konglomerat, 
sedangkan si pria anak pegawai biasa, 
tentu sangat sulit, karena dalam 
kesejajaran pria dan wanita yang Tuhan 
ciptakan, perannya (role) tidak sama – pria 
kepala, wanita penolong. Wanita harus 
respek kepada suaminya, dan respek ini 
perlu dibangun sejak masih pacaran.

BOLEHKAH ORANG KRISTEN 
BERCERAI?

Pernikahan Kristen, seperti tadi telah 
dibicarakan, adalah inisiatif Tuhan, didiri-
kan oleh Tuhan sendiri, maka jelas 
perceraian adalah sesuatu yang dibenci 
Tuhan. Maka sejak awal, waktu kita 
melangkah mulai berpacaran, perlu mata 
yang terbuka, hati terbuka, berpikiran 
panjang. Jika kita melawan Firman, kita 
akan menyaksikan sendiri kehidupan yang 
makin lama makin penuh air mata dan 
jauh dari Tuhan. Bangunan kalau tidak ada 
pondasi, jangankan kena gempa, diterpa 
angin saja sudah retak-retak. Seringkali 
waktu jatuh cinta, kita tidak mau pikir 

panjang, tidak ingat Firman, nanti kalau 
sudah bermasalah baru pakai logika, baru 
berdoa siang malam sampai puasa.
Ya, tentu saja tidak bisa karena tidak ada 
kehidupan yang terintegrasi.Jika Firman 
tidak menjadi hal yang utama di dalam 
hidup maka kesedihan tidak bisa dihindari.
Ada seorang wanita Kristen menikah 
dengan pria Katholik, lalu di kemudian hari 
mereka bercerai. Tidak lama setelah itu, 
ayahnya yang gagal ginjal meninggal 
dunia. Orangtua tidak bisa melihat 
kesedihan anaknya, jika pernikahan 
anaknya hancur, betapa hancurnya hati 
orangtua.

Kita ingat kembali dalam Kej 2:22 
Allahlah yang membawa Hawa kepada 
Adam, artinya dalam pernikahan ada 
inisiatif Allah. Tapi jika kita pilih pasangan 
semaunya sendiri mengabaikan Firman, 
kita menghidupi pernikahan semau cara 
kita sendiri, tidak heran jika banyak 
masalah. Ada seorang istri yang suaminya 
selingkuh dengan wanita lain, lalu waktu 
pernikahannya sudah sedemikian hancur, 
baru istri ini sadar bahwa ia membiasakan 
suaminya bebas melihat pornografi; di 
rumahnya banyak gambar-gambar porno, 
film-film porno, yang mereka sama-sama 
biasa lihat. Jadi masalah utamanya bukan 
di luar, bukan wanita lain yang ada di luar 
sana, tapi ada di dalam orangnya. Kalau 
rumah bocor, yang masalah bukan hujan 
yang turun, tapi rumah itu sendiri yang 
memang perlu diperbaiki. Hari ini para 
orangtua sering berkata, bahwa zaman 
sekarang hadapi anak banyak masalah 
gara-gara internet, gara-gara HP 
(handphone), benarkah begitu? Kalau 
memang benar semua masalah 
adalah karena sesuatu yang dari luar, 
maka  sampai masuk lubang kubur-pun  
hidup kita tidak akan beres. Yang benar 
adalah bahwa masalah datang dari 
dalam karena orangnya tidak bisa 
kontrol diri, maka orangnya yang 
harus diperbaiki.
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“Hai isteri, tunduklah kepada 
suamimu seperti kepada Tuhan, 
karena suami adalah kepala isteri 
sama seperti Kristus adalah kepala 
jemaat…” (Efesus 5:22a).

Dalam pernikahan, dua menjadi satu; 
suami adalah kepala, dan istri sebagai 
tubuh harus tunduk. Perkataan 
“keduanya menjadi satu” bukan 
urusan tentang hubungan seks, 
melainkan relasi antar kepala dengan 
tubuh. Maka kalau terjadi perceraian 
antara suami isteri, itu adalah kesedihan 
yang begitu berat, seperti  kepala yang 
terputus dari tubuhnya (begitu juga jika 
salah satu meninggal dunia). Itu sebabnya 
dosa perzinahan begitu besar karena 
berdosa kepada tubuhnya sendiri selain 
tentu kepada Allah. Juga jangan anggap 
jika berdua sama-sama orang Kristen 
maka pernikahan pasti lancar. Tidak! 
Pernikahan adalah suatu perjalanan 
panjang yang perlu terus taat kepada 
Firman, bergantung kepada Tuhan. 
Pernikahan digambarkan seperti relasi 
Kristus dengan jemaat, ada kovenan di 
situ. Oleh karena itu bercerai berarti 
“break the covenant”, dan Tuhan 
membenci perceraian.

“Inilah dia, tulang dari tulangku, 
daging dari dagingku…” demikian 
dikatakan Adam dalam Kej 2:23, maka 
ikatan antara suami isteri begitu kuat, dan 
perpisahan keduanya akan bukan saja 
melukai tetapi mematikan.

“Inilah dia, tulang dari tulangku, 
daging dari dagingku…”, perkataan Adam 
ini juga mengandung suatu penerimaan 
(acceptance), maka yang paling berat 
dalam pernikahan adalah jika terjadi 
penolakan (rejection). Hari ini banyak 
orang yang sudah menikah, punya anak, 
tapi merasa kesepian, lonely. Seorang 
isteri yang disayang suaminya, dilimpahi 
materi, kalau ulang tahun diberi hadiah 

mobil, tapi suatu hari dia kabur bersama 
personal trainer yang dijumpainya di gym 
tempat ia biasa berlatih. Banyak ibu-ibu 
setiap hari nonton TV, download film-film 
dari internet, sibuk dengan media sosial, 
meski suami sedang di sampingnya, 
karena jauh di dalam hati merasa lonely. 
Ketika manusia jatuh dalam dosa di Taman 
Eden, ketika itu juga penolakan dialami. 
Jika tadinya Adam berkata, 

“Inilah dia, tulang dari tulangku, daging 
dari dagingku…”, sekarang berubah jadi 
penolakan, “Perempuan yang Kau 
tempatkan di sisiku…” (Kej 3:12).

Jadi kapan manusia mulai merasa 
“sendirian” (alone)? Jawabannya: sejak 
kejatuhan. Manusia yang tadinya dicipta 
dalam relasi dengan Allah, lalu berdosa 
menjauh dari Allah, kemudian diusir 
pergi dan semakin jauh dari Allah, 
manusia putus relasi dengan Allah. Maka 
semua gadget dan tasbranded yang 
banyak itu tidak bisa memuaskan, sebab 
manusia dicipta oleh Allah dan untuk 
Allah. God is love, Tuhan adalah sumber 
kasih, karena itu menjauh dari sumber 
artinya menjauh dari kasih, dan yang 
tinggal adalah kebencian. Kita sering 
jumpai orang yang terus ingat sampai mati 
akan perbuatan jahat yang dilakukan 
orang padanya.

‘Waktu manusia diciptakan, “mereka 
keduanya telanjang, manusia dan 
isterinya itu, tetapi mereka tidak merasa 
malu” (Kej 2:25). 

Ada keterbukaan di antara keduanya, 
suami dan isteri. Tetapi sekarang banyak 
relasi yang ditutupi tembok-tembok, untuk  
“jaga image”. Kita mencoba menyem-
bunyikan begitu banyak hal dari 
pasangan kita, dan itu seperti bom 
waktu yang suatu hari meledak. Maka 
sekali lagi bahwa masalah adalah yang ada di 
dalam, bukan yang di luar, bukan globalisasi 
atau apa pun.

GRATIA
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APA TUJUAN PERNIKAHAN 
KRISTEN?

“Sebab itu seorang laki-laki akan 
meninggalkan ayahnya dan ibunya 
dan bersatu dengan isterinya, 
sehingga keduanya menjadi 
satu daging” (Kej 2:24).

Meninggalkan ayah dan ibu, 
bersatu dengan isteri, menjadi satu 
daging, manakah di antara ketiga ini yang 
paling sulit? Yaitu hal bersatu. Begitu 
sulitnya suami isteri bersatu karena biasa 
hidup saling menutupi, tidak ada 
keterbukaan, bahkan hidup dalam 
penolakan. Mungkinkah pria dan wanita 
yang baru menikah, yang pernikahannya 
kelihatan baik-baik saja, hidup dalam 
penolakan? Coba kita telusuri, betapa 
sering masing-masing dari kita menghidupi 
pernikahan yang dengan cara saya bukan 
cara kamu, dan mengatakan, “Keluarga 
saya biasa sarapan nasi, maka saya tidak 
mau ikut cara keluarga kamu yang cuma 
minum kopi dan sepotong biskuit.”

Pernikahan adalah membentuk kelu-
arga baru. Waktu menikah, k i ta harus 
menempatkan pasangan lebih dari 
orangtua kita sendiri. Suami tempatkan 
isteri lebih penting dari ibunya, juga 
isteri tempatkan suami lebih penting dari 
orangtuanya. Tetapi masalahnya, banyak 
orangtua yang tidak bisa melepaskan 
anaknya, banyak juga anak-anak yang 
sudah menikah tapi tidak siap 
membentuk keluarga baru. Waktu ada 
masalah bukan bicara dengan suaminya 
tapi lari ke orangtua. Orangtua janganlah 
masuk terlalu jauh dalam kehidupan 
keluarga anaknya, lihatlah dari jauh saja. 
Seorang laki-laki yang “meninggalkan 
ayah ibunya”, juga termasuk dalam hal 

finansial. Sesudah menikah, ia harus 
belajar mandiri karena jika tidak, 
bagaimana seorang pria punya otoritas 
sebagai suami?

Jadi, meninggalkan orang tua lalu 
bersatu dengan isterinya sehingga 
menjadi satu daging, bukanlah urusan 
supaya kalau sudah menikah bisa bebas 
berhubungan seks dengan pasangannya 
selamanya. Yang sulit bukan masalah 
bersatu daging, tetapi bagaimana 
masing-masing bisa meninggalkan 
keluarga yang lama dengan kebiasaan-
kebiasaannya – termasuk urusan: 
“sarapan apa pagi ini?” Kemudian mem-
bentuk satu keluarga baru dengan  
kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin 
tidak seperti keluarga si isteri ataupun 
keluarga si suami. Hal ini tidak mudah. 
Banyak pernikahan gagal bukan 
dimulai dari perzinahan tapi dari urusan-
urusan sehari-hari seperti ini. Juga ketika 
sebelum menikah kita begitu dekat dengan 
orangtua, sekarang kedekatan itu harus 
dipupuk dengan pasangan kita, bukanlah 
hal yang gampang. Tetapi itu harus 
dikerjakan.

ALLAH YANG MENCIPTAKAN DAN 
ALLAH YANG MENEBUS

Betapa hidup tidak mudah setelah 
kejatuhan, begitu banyak kesulitan 
termasuk dalam pernikahan. Tetapi, 
terpujilah Tuhan karena Allah yang 
menciptakan manusia, Dia juga yang 
menebus.  Kembali lagi, hanya Alkitab 
yang dapat menjadi  penuntun kita, maka 
dikatakan dalam Mazmur 119, 
“Berbahagialah orang-orang yang hidup 
menurut Taurat Tuhan”.  Di Alkitab kita, 
para wanita Kristen  juga dapat belajar 
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dari tokoh-tokoh wanita dengan 
pergumulannya.

Abigail, seorang wanita yang takut 
akan Tuhan tetapi mempunyai suami yang 
kasar, jahat, tidak bisa diajak bicara, 
bebal, dursila. Demikian Alkitab 
menyebutkan tentang Nabal, suaminya 
itu. Ketika kelakuan Nabal itu membuat 
Daud dan anak buahnya bersiap untuk 
menyerang ia dan seisi rumahnya, Abigail 
dengan bijaksana dan rendah hati 
berusaha meredakan amarah Daud agar 
Daud jangan sampai berhutang darah. 
Demikian pula terhadap suaminya, ia 
menunggu waktu yang tepat untuk 
berbicara. Dan Tuhan memberikan akhir 
cerita yang begitu indah bagi Abigail 
(1 Sam 25:2-42). Kita mungkin telah 
bersalah, tapi biarlah kita minta belas
kasihan Tuhan untuk diberi bijaksana 
seperti Abigail ini.

Kita juga melihat di 2 Raja-raja 4:
8-37, seorang perempuan Sunem yang 
peka dan penuh inisiatif dalam pelayanan 
melebihi suaminya, tetapi ia tidak punya 
anak. Namun perempuan Sunem ini dalam 
segala tindakannya dia tetap bersikap 
hormat dan tunduk kepada suaminya. 
Tuhan memberikan anak kepadanya 
melalui doa Nabi Elisa, tapi anak ini suatu 
hari sakit dan mati. Dan Tuhan juga 
menjawab pergumulannya, membangkit-
kan anaknya itu.

Ada lagi seorang janda di Sarfat yang 
dikisahkan dalam 1 Raja-raja 17:7-24, 
yang dipakai Tuhan membentuk Nabi Elia 
sekaligus membentuk iman janda itu 
sendiri. Dalam masa kelaparan, ada begitu 
banyak janda tapi Tuhan menyuruh janda 
miskin ini untuk memelihara hidup Elia. 
Di situ ia belajar bukan hanya mengetahui 
tentang Allah Israel, tapi juga mengenal 

Dia yang sangggup memelihara umat-Nya. 
Cara kerja Tuhan seringkali kita tidak 
mengerti. Melalui tantangan, kesulitan, 
pergumulan, janda ini mengerti apa artinya 
mengenal Tuhan, bergantung pada Tuhan 
untuk hari ini, hari yang lalu, dan hari yang 
masih di depan.

Zaman memang terus berubah, tetapi 
firman Tuhan menolong kita karena 
“Segala tulisan yang diilhamkan Allah, 
bermanfaat untuk mengajar, untuk 
menyatakan kesalahan, untuk memper-
baiki kelakuan dan untuk mendidik orang 
dalam kebenaran” (2 Tim 3:16). 
Hidup kita sebagai isteri bukan untuk diri 
kita sendiri, tetapi memberi pengaruh 
besar bagi suami dan anak-anak. Hidup 
suci, berdoa, dan baca firman, adalah 
kekuatan kita menghadapi segala masalah 
dan pergumulan. Ketika kita dalam 
kesulitan, janganlah kita sibuk 
mengasihani diri melainkan kembalilah 
kepada firman Tuhan. (Maria Mazo & Lita 
Tjung)

           ________________
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“Aku tidak cocok dengan 

mertuaku...”

“Suamiku tidak 

memperhatikan...” 

“Aku bingung menghadapi 

anakku...“

________________________

Banyak orang mengatakan, 

menjadi seorang wanita 

tidak gampang karena begitu 

banyak tugas, kewajiban, dan 

tanggung jawab yang harus 

dikerjakan. Belum lagiberbagai 

masalah, kesulitan, tantangan, 

dan badai hidup  silih berganti 

harus dihadapi.Makanya, tidak 

heran kalimat-kalimat seperti 

di atas sering muncul dalam 

pembicaraan para wanita 

ketika mereka melihat dirinya, 

masalah-masalahnya, dan 

kemudian menyalahkan   

situasi di luarnya. Apakah 

benar demikian?

Ternyata masalah   

sebenarnya adalah apa yang 

ada di dalam diri kita sendiri. 

Wanitabegitu mudah 

terombang-ambing emosinya, 

sibuk dengan begitu banyak 

aktivitas, tetapi gagal 

mengenali diri dan membentuk 

relasi dengan sesamanya. Ia 

tidak tahu siapa ‘kawan’ dan 

siapa ‘lawan’ karena tidak 

berhikmat, sehingga hidupnya 

tidak bijaksana, tidak 

mempunyai arah dan tujuan 

yang jelas. 

Sekarang, siapakah wanita 

yang berhikmat?

Amsal 31: 10-31 merupakan 

mutiara manikam bagi wanita 

Kristen. Pasal ini adalah harta 

karun seorang wanita; 

memberikan hikmat pedoman 

bagi para wanita untuk 

melangkah menjalani 

kehidupannya. Amsal ini 

memberi gambaran 

bagaimana seorang wanita 

menjadi  istri dan ibu ideal, 

yang didambakan oleh suami 

dan anak-anaknya.

WANITA DAN NILAI DIRINYA

“...ia lebih berharga dari 

ada permata.”

(Amsal 31:10)

Kegagalan wanita dimulai dari 

bagaimana ia menilai dirinya. 

28
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Amsal 31: 10-31 merupakan 

mutiara manikam bagi wanita 

Kristen. Pasal ini adalah harta 

karun seorang wanita; 

memberikan hikmat pedoman 

bagi para wanita untuk 

melangkah menjalani 

kehidupannya. Amsal ini 

memberi gambaran 

bagaimana seorang wanita 

menjadi  istri dan ibu ideal, 

yang didambakan oleh suami 

dan anak-anaknya.

WANITA DAN NILAI DIRINYA

“...ia lebih berharga dari 

ada permata.”

(Amsal 31:10)

Kegagalan wanita dimulai dari 

bagaimana ia menilai dirinya. 

Jika seorang wanita 
berpikir bahwa dirinya 
bernilai tinggi kalau sangat 
kaya dan memiliki banyak 
harta, itu adalah kegagalan 
pertamanya. Ia gagal karena 
ia membangun dirinya di 
atas “banyaknya permata” 
yang ia miliki; sesuatu yang 
di luar dirinya dan bukan di 
dalam dirinya. Dia 
sebenarnya tidak memiliki 
martabat karena tidak bisa 
menghargai dirinya sendiri 
lebih dari pada permata. 

Alkitab memberi tahu kita 
bahwa harta duniawi tidak 
mempunyai sifat kekal; 
wanita cantik dan kaya juga 
akan menjadi tua dan jelek, 
dan dengan sifat buruknya ia 
akan dibenci banyak orang, 
hidupnya akan kesepian 
karena permata dunia tidak 
dapat memberikan 
seseorang harga dirinya.
Kita seringkali mengejar 
permata karena menganggap 
itu yang berharga bagi kita, 
tetapi kita harus tahu, bahwa 
kitalah yang berharga di mata 
Tuhan, bukan permata kita.

WANITA DAN SUAMINYA

“Hati suaminya percaya 
kepadanya, suaminya tidak 

kekurangan keuntungan.
Ia berbuat baik kepada 

suaminya, dan tidak berbuat 
jahat...”  (Amsal 31:11-12)

Kepercayaan adalah kunci 
dari sebuah pernikahan. 
Adanya kepercayaan antara 
suami dan istri akan 
membangun komunikasi 
yang sehat. Suami yang 
percaya kepada istri yang 
cakap dan bijak, akan merasa 
tenang untuk melakukan 
tanggung jawabnya karena 
istrinya tidak membuat ia 
pusing tujuh keliling. 
Tetapi banyak wanita gagal  
mendapatkan kepercayaan 
dari suaminya karena ia 
sendiri memiliki sindrom 
paranoia yang menafsirkan 
suatu realita menjadi negatif. 
Dia selalu berpikir negatif, 
penuh dengan kecurigaan, 
tidak memiliki rasa aman 
dalam dirinya, selalu 
menafsirkan realita hidup 
sebagai suatu kesalahan 
dan kegagalan. Ini akan 
membawanya kepada 
frustasi, depresi, yang 
berujung dengan 
pertengkaran-pertengkaran 
karena ia mencari suatu 
“kebahagiaan pernikahan” 
yang menurutnya tak 
kunjung tiba. 

Cakap dan bijaksana han-
ya didapat pada istri yang 
takut dan  taat akan Firman 
Tuhan, yang belajar tunduk 
pada suaminya sebagai 
pemimpin keluarga. Jika 
suaminya berbuat salah, dia 
akan berusaha 

mengertinya. Jika dia terluka, 
dia akan mengampuni dan 
tidak akan melukai balik. 
Jika ada kepahitan dalam 
dirinya, dia akan bersandar 
pada Tuhan untuk berdamai 
dengan kepahitan itu, 
sehingga dia tidak berbuat 
dosa. Tuhan akan 
memberkati hidup wanita 
seperti ini, melepaskan dia 
dari segala kepahitan dan 
luka dalam dirinya, sehingga ia 
mempunyai damai di dalam 
Tuhan.

WANITA DAN KEWAJIBAN 
RUMAH TANGGANYA 

“...ia senang bekerja 
dengan tangannya... . 

Ia bangun kalau masih 
malam, lalu menyediakan 

makanan untuk 
seisi rumahnya,...

membagi-bagikan tugas 
untuk pelayan-pelayannya 

perempuan... ”. 
(Amsal 31:13-15)

Wanita yang malas bekerja 
akan dihina sebagai orang 
yang tak berguna, ia  tidak 
bisa menghasilkan apapun 
karena hanya bisa 
mengeluh dan 
mempersalahkan keadaan.
Wanita yang bijak rajin 
mengurus rumah tangganya, ia 
bukan hanya bermalas-
malasan, menghabiskan 

29
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waktu dengan hal-hal yang 
tidak berguna. 

Istri yang cakap tahu akan 
tugas dan tanggung jawab-
nya. Suami bekerja di luar 
mencari nafkah untuk me-
menuhi kebutuhan hidup 
keluarganya, dan istri pun 
tahu akan perannya. Ia 
mengatur dan menyelesaikan 
pekerjaan rumah tangganya 
dengan baik, ia juga 
mendorong suaminya 
sebagai pemimpin dalam 
keluarganya, baik untuk 
hal-hal spiritual maupun 
dalam mendidik anak-anak. 
Dia adalah pendukung suami 
yang menggerakkan 
kehidupan keluarganya. 
Sebagai seorang istri dan ibu 
yang selalu ada pada saat 
dibutuhkan.

WANITA DAN USAHANYA

“Ia membeli sebuah ladang 
yang diingininya, dan dari ha-

sil tangannya kebun anggur 
ditanaminya. 

Ia mengikat pinggangnya 
dengan kekuatan...

Ia tahu bahwa pendapatan-
nya menguntungkan, pada 
malam hari pelitanya tidak 

padam.
Tangannya ditaruhnya pada 

jentera, jari-jarinya meme-
gang pemintal.

(Amsal 31:16-19)

Tidakkah engkau tahu bahwa 
wanita diciptakan dengan 
memiliki banyak talenta? Jika 
seorang wanita mempergu-
nakan talentanya, ia akan 
menghasilkan sesuatu yang 
efektif bagi keluarganya. 
Dengan ketelitian dan 
ketekunannya, seorang 
wanita dapat berperan 
mengatur keuangan; 
mungkin ia dapat melakukan 
investasisebagaimana Amsal 
menggambarkan wanita yang 
membeli kebun anggur dan 
mengusahakannya untuk 
menjadi keuntungan. Kitab 
Amsal juga menyatakan, 
bahwa istri yang bijak boleh 
mempunyai usaha yang 
dikelolanya sebagai sumber 
pendapatan tambahan bagi 
keluarganya. Ia bukan hanya 
berdiam diri tetapi sebagai 
penolong bagi suaminya, ia 
dengan bijaksana berhati-hati 
mengelolaassetsuaminya, 
mengatur pemakaian uang 
agar  keluarganya tercukupi. 
Ia juga bijaksana dan pandai 
dalam menyimpan uang, 
ber-investasi dengan 
tabungannya, belajar untuk 
hidup tidak berlebihan, tidak 
boros menghabiskan 
uangnya hanya untuk 
mempercantik diri.  

Dia juga tahu bahwa dia 
harus kuat dalam mengha-
dapi kesulitan hidup, tidak 

boleh lemah, rentan, tidak 
menjadi rapuh, dan tidak bisa 
melakukan apa-apa.Dalam 
bijaksananya ia  akan selalu 
menjalani hidup hari ini untuk 
mempersiapkan hari  esok. 
Ia mempunyai kepekaan 
akan hal-hal yang mungkin 
akan terjadi, sehingga 
antisipasi kedepan sudah 
dilakukan (seperti 
mempersiapkan tabungan 
untuk anak-anaknya masuk 
sekolah), dan juga sekiranya 
suatu hari suaminya 
dipanggil Tuhan sehingga 
ia harus memikul tanggung 
jawab itu sendiri. Amsal 
mengatakan bahwa pelita 
dirumahnya tidak pernah 
padam karena dia selalu 
mempunyai cadangan 
minyak, artinya ada 
kesiapan, ada kewaspadaan 
untuk keadaan apapun yang 
akan dihadapi.

Setiap orang mempunyai 
talenta yang diberikan oleh 
Tuhan. Setiap orang juga 
dapat mempunyai 
keahlian (skill) meskipun 
tidak mempunyai bakat di 
bidang itu tapi dengan tekun 
mempelajarinya. Wanita  
dapat mengembangkan diri 
dengan belajar sesuatu 
sehingga memiliki keahlian 
yang bisa berguna 
untuk menopang kehidupan 
ekonomi keluarganya.

30
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GRATIA
WANITA DAN HARTA 

MILIKNYA

“Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin... Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus 
dan kain ungu 
pakaiannya.”

(Amsal 31: 20-22)

Fenomena dunia memperli-hatkan adanyaorang-orang dengan latar belakang hidup yang susah, kemudian bekerja keras dan menjadi kaya, sukses, berhasil, tapi lalu menjadi orang yang sangat pelit. Seringkali seorang pekerja keras sulit memiliki simpati terhadap orang lain; dia keras berjuang untuk dirinya, sehingga dia juga keras terhadap orang lain. Sebaliknya, orang yang hidupnya mengalir lancar tanpa hambatan, gampang mendapatkan uang, akhirnya menjadi orang yang boros; dia tidak dapat menghargai nilai uang, dia tidak dapat bersyukur akan apa yang telah dimilikinya. 

Tetapi menurut Alkitab, seorang pekerja keras bisa menghargai hasil yang didapatnya dan sekaligus juga memiliki simpati 

terhadap orang lain dengan membagikan miliknya kepada yang kekurangan. Wanita yang bijaksana tahu bahwa apa yang dimilikinya adalah berkat dari Tuhanyang membuat dia selalu 
mensyukurinya. Dan dia mengerti bahwa Tuhan juga memberikan anugerah padanya untuk menikmati hasil jerih payahnya sesuai takarannya dengan tidak merasa bersalah, karena dia sudah melakukan kewajibannya. Wanita yang bekerja keras tapi bisa menikmati hasil kerjanya, adalah wanita yang mempunyai keseimbangan hidup.Tidak bijak jika seorang ibu memberikan semuanya kepada anak, tetapi dirinya hidup kekurangan dan tidak mampu menikmati hasil jerih payahnya.

WANITA DAN KEHIDUPAN SPIRITUAL KELUARGANYA

“Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk 
bersama-sama para 

tua-tua negeri...
Pakaiannya ialah kekuatan dan kemuliaan...

Ia membuka mulutnya 
dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya.” 

(Amsal 31:23-26).

Wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki sebagai penolong. Wanita yang mempunyai iman dan hikmat akan terus mendukung suaminya untuk bisa menjadi pemimpin di dalam 
keluarganya. Dia menjadi penolong yang sepadan untuk suaminya, dia tidak mementingkan diri sendiri, dan ia akan menaruh seluruh detil hidupnya  untuk dapat memenuhi rencana Tuhan dalam keluarganya. Ia menjadi teman seperjuangan bagi suaminya dalam 

membangun keluarga. Dibalik kesuksesan suami, ada seorang istri yang andal, yaitu seorang istri yang berintegritas, hidup dengan benar, mempunyai rumah tangga yang sehat.

Seorang wanita yang takut akan Tuhan memiliki hikmat dan kekuatan. Ia menjadi pondasi yang kuat bagi keluarganya. Dialah tonggak penopang suami dan anak-anaknya. 
Bersandar pada Tuhan membuat dirinya tenang dalam mengatasi masalah dan kesulitan dalam hidupnya. Dia dapat menghadapi badai hidup dengan tegar. Dia  tidak takut akan hari depan, bukan karena self 
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confidence (percaya diri), 
tetapi karena bergantung 
pada Tuhan, karena 
mengerti akan kasih setia 
Tuhan.

Ia akan mendidik anak-anak-
nya dengan benar. Ibu yang 
berhikmat tentu akan 
mengajarkan anak-anaknya 
tentang kerja keras dan 
hidup dalam hikmat Tuhan. 
Anak-anaknya akan 
dibimbingnya dengan 
lemah-lembut melangkah 
sesuai dengan Firman 
Tuhan sehingga mereka 
tidak tersesat.Ada seorang 
ibu yang memperlakukan 
anak laki-lakinya yang telah 
dewasa seperti anak umur 
lima tahun. Ini tidak baik 
karena akan membuatnya 
menjadi pria yang rapuh, 
yang mungkin mengalami 
masalah kej iwaan sepert i 
menginginkan  istri seperti 
ibunya yang dapat 
mengeloni dia. Seorang ibu 
harus mampu mendukung 
anaknya untuk menjadi 
dewasa, tidak menina-
bobokan anaknya dengan 
segudang pujian, tidak over 
proteksi. Ingatlah bahwa 
anak-anak kita adalah 
manusia berdosa yang perlu 
dibentuk Tuhan dengan 
pembentukan yang kadang 

keras dan kadang lunak.

Kemalasan tidak akan 
hinggap pada seorang 
wanita bijaksana.Ia tidak 
akan suka duduk-duduk 
diam berpangku tangan 
yang membuat hidupnya 
tidak berarti, tetapi 
sebaliknya ia tekun, rajin, 
pekerja keras, tidak pernah 
menyia-nyiakan sedetik 
pun waktu dalam hidupnya, 
tetapi ia akan puas melihat 
hasil pekerjaan tangannya, 
bahagia karena hidupnya 
bermakna menjadi 
penolong sesuai dengan 
Firman Tuhan.
Kita banyak menjumpai 
wanita baik, tetapi wanita 
saleh adalah dia yang hidup 
dalam ketaatan dan hidup 
mempunyai relasi yang 
dekat dengan Tuhan, dan 
dialah wanita yang mulia. 
Menjadi wanita berbahagia 
adalah impian para kaum 
hawa, tetapi pernahkah 
terpikir untuk menjadi wanita 
mulia? Wanita mulia adalah 
wanita yang ber ja lan  
dalam pimpinan Tuhan, itu 
yang seharusnya menjadi 
cita-cita setiap perempuan. 
Mendapatkan kemuliaan 
melebihi mendapatkan 
kebahagiaan karena 
didalamnya terkandung 

semua kebaikan; kebaikan 
yang diinfus dari Kristus 
untuk kembali kepada 
ciptaan sesuai dengan peta 
dan teladan Allah. Ini 
adalah harta karun terpendam 
yang harus digali setiap 
wanita. Wanita yang 
mempunyai hikmat dari 
Tuhan adalah wanita yang 
menjadi kebanggaan 
keluarganya, ia dipuji-puji 
oleh suami dan anak-anak-
nya. Suami akan melihat dia 
sebagai The Right Woman, 
wanita yang dipilihnya 
dengan tepat. Anak-anaknya 
pun akan memuj i  d ia 
sebagai The Best Mother, 
ibu yang terbaik. 
“Anak-anaknya bangun, 
dan menyebutnya 
berbahagia, pula 
suaminya memuji dia...” 
(ayat 28).

Begitu banyak wanita yang 
hanya memikirkan 
kecantikan lahiriah, 
bagaimana untuk tampil 
cantik. Banyak dari mereka 
tidak puas dengan apa yang 
dimiliki, selalu merasa 
kurang sehingga terus 
mencari cara untuk 
memperbaiki penampilan. 
Bahkan tidak sedikit yang 
mengorbankan waktu, uang, 
dan banyak hal demi 
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mempunyai tubuh dan paras 

yang cantik. Banyak wanita 

cantik namun selalu sulit 

tidur, hidup dari café ke café, 

ke gym tiap hari untuk 

membentuk tubuh yang 

indah, dan tetap tidak bahagia, 

hidupnya sia-sia seperti

usaha menjaring angin. Apa 

artinya memiliki paras cantik, 

tubuh molek tapi tidak 

berhikmat dalam Tuhan? 

Wanita-wanita ‘cantik’ ini 

melupakan kecantikan dari 

dalam yaitu kecantikan 

bat in iah yang didapat 

hanya melalui pengampunan 

di dalam Kristus, pembentukan 

dan pengudusan  melalui 

Firman dan Roh Kudus. 

Memiliki hikmat melalui 

hidup takut dan taat akan 

Tuhan adalah investasi 

kecantikan yang bersifat 

kekal.“Kemolekan adalah 

bohong dan kecantikan 

adalah sia-sia, tetapi istri 

yang takut akan Tuhan 

dipuji-puji” (ayat 30).

Wanita yang takut dan taat 

akan Tuhan, adalah wanita  

bijaksana berhikmat. Kesulitan 

dan badai tetap membuat  

dia hidup taat kepada Firman 

Tuhan. Bukankah setiap 

kesulitan adalah menjadi 

bagian dari kehidupan semua 

orang, baikpria maupun 

wanita? Selama kita hidup, 

tantangan dunia akan terus 

ada. Kita akan menang kalau 

kita mempunyai pondasi 

yang kuat yaitu mempunyai 

relasi sangat dekat dengan 

Tuhan, membaca Alkitab, 

merenungkan, dan berdoa. 

Banyak wanita yang  

mengalami kekalahan, jatuh, 

gagal pada saat badai hidup 

menerpa;dan seringkali 

wanita gagal karena 

mengandalkan suami 

s e b a g a i  s u m b e r 

kebahagiaannya. Itu seperti 

bangunan yang dibangun 

diatas pasir tanpa pondasi 

beton. Wanita  ini tidak 

mengerti bahwa kebahagiaan 

itu harus dibangun di dalam 

dirinya yaitu diri yang berada 

didalam Kristus. Bagaimana 

mungkin suami yang adalah 

debu membahagiakan diri 

kita yang juga debu. Tetapi 

hidup tidak berakhir di situ. 

Justru kegagalan dan kekalahan 

membuat kita mengenal diri, 

dan mengerti bahwa  

kebahagiaan kita dibangun 

hanya didalam Dia yang 

menciptakan kita. 

Maka wanita yang cakap, 

yang bijaksana, yang  

berbahagia, seperti dikatakan 

dalam Amsal 31 hanya dapat 

terjadi bila kita dibentuk oleh 

Tuhan untuk menjadi seorang 

yang rendah hati, tahan 

banting, taat,mengandalkan 

kekuatan Tuhan danselalu 

bergantung dan bersandar 

pada-Nya dalam segala 

keadaan.Wanita berbahagia 

adalah gelar, label, predikat 

yang disandang seorang 

wanita bijaksana. Gelar 

ini adalah pemberian dari 

Tuhan. Tuhan memberkati 

h idupnya dengan   

memberikan hak atau  

bagian yang patut diterimanya 

karena dia hidup taat akan 

Firman Tuhan. Tidak hanya 

suami dan anak-anaknya 

memuji dia, kelak dia akan 

dikenal dari buahnya seperti 

Sarah Edward, dan setiap 

orang yang mengenal dia 

akan menyebutnya sebagai 

Wanita yang Hidup Dalam 

Kemenangan dan Hikmat 

seperti dikatakan di ayat 

terakhir:  “Berilah kepadanya 

bagian dari hasil tangannya, 

biarlah perbuatannya memuji-muji 

dia di pintu-pintu gerbang!”

Mari kita berdoa, kiranya 

Tuhan memberi kekuatan 

dan penghiburan, sehingga kita 

dapat bangun ketika jatuh, 

dapat bertobat ketika gagal,

Karena kasih setia-Nya dari 

kekal sampai kekal kepada 

orang-orang pilihan-Nya.

DIA tidak pernah berubah,

Kasih-Nya kekal berlimpah, 

A M I N . (Billy Kristanto)
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