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DARIREDAKSI
Mengapa Mengampuni ?
“Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang
yang bersalah kepada kami”, penggalan kalimat dari doa yang
Tuhan Yesus ajarkan. Mudahkah kita melakukannya?
Sadarkah kita, saat diperhadapkan dengan tantangan besar
untuk mengampuni seseorang, kita harus tetap memancarkan
kasih-Nya? Dalam masyarakat yang serba majemuk, menciptakan
kehidupan yang damai sejahtera adalah tugas kita sebagai
individu yang juga sebagai bagian dari keluarga, organisasi atau
masyarakat secara luas.
Sikap rela untuk meminta dan memberi maaf, harus
diperkenalkan dan diajarkan sejak dini. Usia kanak-kanak
merupakan usia kritikal di mana segala sesuatu mudah diserap
dan menjadi akar pertumbuhan setiap manusia hingga kelak
dewasa. Ketidakmampuan untuk mengampuni dan memohon
pengampunan, dapat menimbulkan luka batin. Hal ini
tidak dapat dibiarkan, dan obat yang paling mujarab adalah
pengampunan.
Pengampunan yang Tuhan Yesus berikan pada kita melalui
kematian dan kebangkitan-Nya mengajarkan kita bahwa
kemerdekaan iman memberikan kita kehidupan yang penuh
damai sejahtera; dengan Allah dan antar sesama.
“di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan
dosa” (Kolose 1:14)
Salam Sahabat!
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KABARHIDUP
Pengampunan dan pertobatan bagaikan dua sisi dari sekeping mata uang.
Pengampunan adalah anugerah, pertobatan adalah respon atas anugerah itu.

Oleh: Pendeta Janoe Widyopramono
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KABARHIDUP

P

erayaan Paska, kebangkitan Yesus
Kristus dari kematian-Nya, setelah Ia
menderita, dianiaya dan disalibkan, baru
saja lewat. Itulah puncak karya kasih
Allah yang begitu besar, yang Ia nyatakan dengan
karya penyelamatan Yesus Kristus atas manusia
berdosa. Rasul Paulus menulis: “Akan tetapi Allah
menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena
Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih
berdosa” (Roma 5:8).
Karya penyelamatan yang Kristus nyatakan,
bukan Dia lakukan sebagai upah dari kebaikankebaikan yang sudah kita lakukan bagi-Nya. Bagi
kita apa yang dilakukan-Nya adalah anugerah
besar, pengampunan dosa. Zakharia dalam
nyanyiannya dengan sangat jelas menegaskan,
‘untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian
akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan
dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan
dari Allah kita’ (Lukas 1: 77-78a). Apa yang telah
dinyatakan oleh Zakharia itu ditegaskan oleh Yesus
saat Ia mengadakan perjamuan malam terakhir
bersama para murid-Nya. Kata-Nya: “Minumlah,
kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahKu, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi
banyak orang untuk pengampunan dosa” (Matius
26: 27b-28). Dalam berbagai karya penyembuhan,
Yesus menyatakan: “Dosamu sudah diampuni.”
Pengampunan dosa adalah inti iman Kristen.
Lalu, mengapa seorang Kristen masih bertanya,
‘sudahkah aku diampuni?’ Mengapa ragu dengan
pengampunan yang Tuhan Yesus sudah berikan?
Alkitab memberi kita informasi bagaimana orangorang yang melakukan tindakan dosa (contoh:
pezinah - Yoh. 8: 1-11; pemeras – Luk.19: 1-10, dan
beberapa yang lain) diterima oleh Yesus dengan
penuh cinta kasih tanpa menghukum mereka.
Saulus, penganiaya dan pembunuh para pengikut
Kristus pun dipakai-Nya menjadi pemberita
Injil (Kisah Para Rasul 9: 1-19a). Pengampunan
memungkinkan hal itu terjadi. Petrus murid
terdekat Yesus, menyangkal bahwa Ia mengenal
Yesus, tidak hanya sekali, tapi tiga kali. Setelah itu
Petrus menangis dengan sedihnya, menyesali apa
yang telah dilakukannya (Lukas 22: 54-62) dan ia
tidak pernah mengulanginya lagi.

Perbuatan buruk dan dosa apapun yang sudah
seseorang lakukan, Yesus pasti mengampuninya,
kecuali orang itu sangsi akan kasih dan kuasaNya. Pengampunan pasti Yesus berikan bagi
mereka yang sungguh-sungguh menyesali dosadosanya dan mengambil langkah pertobatan.
Pertobatan sesungguhnya adalah respon sekaligus
konfirmasi dari seseorang yang baginya ditawarkan
pengampunan. Diampuni berarti dianggap tidak
pernah melakukan sesuatu yang salah yang pernah
dilakukan, dianggap bersih dari kekotoran yang
selama ini melekat pada seseorang.

Pengampunan dosa
adalah inti iman Kristen
Sudahkah aku diampuni?

Sudah, jika Anda percaya bahwa kasih Kristus
begitu besar, dan mengakui serta memercayai
pengampunan yang sudah Ia berikan melalui
curahan darah-Nya di kayu salib.
Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai
pribadi yang sudah diampuni? Bersyukur.
Menghidupi anugerah keselamatan oleh
pengampunan dosa yang sudah Tuhan Yesus
anugerahkan, dengan meninggalkan dan
menanggalkan sesuatu yang kita sesali karena
kita pernah melakukannya, serta membangun
komitmen untuk tidak melakukannya lagi.
Forgiveness dan pertobatan bagaikan dua
sisi dari sekeping mata uang. Pengampunan
adalah anugerah, pertobatan adalah respon atas
anugerah itu. 
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MATAHATI

BERDAMAI
DENGAN
MASA LALU

“Memendam luka
tidak membuat kita
menjadi bahagia; dan
mengampuni tidak
membuat kita menjadi
orang yang lemah”
Oleh: Belinda Nainggolan

P

ernahkah Anda membuat daftar tentang
karakter apa yang membentuk Anda
menjadi pribadi seperti sekarang ini?
Coba buatlah daftar dengan 2 kolom
terpisah. Masing-masing kolom diberi judul:
“Karakter Positif” dan “Karakter Negatif.” Lalu
tuliskan sesuai karakter Anda. Menurut Anda,
bagian manakah yang sulit untuk diisi?
Kebanyakan kita merasa tak yakin, bahkan sulit
untuk menuangkan apa saja yang termasuk dalam
karakter positif, dibanding yang negatif. Setelah
kita menuliskannya, luangkanlah waktu untuk
memikirkan bagaimana karakter negatif itu ada
di dalam diri kita. Pada bagian ini, kita akan mulai
merasa tidak nyaman, dan menutup diri, bahkan
cenderung menyangkal pada diri sendiri.
Ya, karakter bukanlah topik yang asyik untuk
diperbincangkan. Ada area pribadi yang mengelilingi
dan membentenginya. Tak jarang, seseorang
perlu mengingat kembali kisah pengembaraannya
di masa lalu dan menggali asal muasal karakter
itu terbentuk. Yang muncul bukannya perasaan
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atas peristiwa yang menyenangkan, tapi justru
membangkitkan duka lara, kekecewaan, pun
amarah. Ada pula penyesalan mendalam karena
salah langkah dalam mengambil keputusan. Tanpa
disadari, ada luka menganga yang tak kunjung
kering karena ketidakmampuan dan keengganan
kita untuk mencari pertolongan. Lalu, bagaimana
bila luka itu tercipta karena ditorehkan oleh orang
yang terdekat dengan kita?
Luka fisik bisa menghambat untuk melakukan
berbagai aktifitas. Luka batin dapat menjadi
penghalang interaksi kita dengan sesama, sulit
menerima diri sendiri, dan yang terburuk adalah
menghambat hubungan kita dengan Allah. Luka
batin membutuhkan kesediaan, keikhlasan, dan
pengakuan orang yang mengalaminya untuk
memperoleh kesembuhan.
Hal ini merupakan tantangan tersendiri dan
cenderung menimbulkan konflik yang luar biasa.
Ada pertentangan batin saat kita diperhadapkan
dengan ajaran Allah bahwa kita harus bisa
mengampuni orang yang bersalah, dan atau

MATAHATI
menyakiti kita. Saat posisi kita sebagai “korban,”
ada hasrat yang luar biasa untuk mendapatkan
pembenaran. Sebagai korban, berhak untuk
mendapatkan rasa iba, membenci, membalaskan
rasa dendam. Saat kita menjadi korban, mengapa
kita harus menjadi pihak yang datang dengan
pengampunan? Jawabannya sederhana: korban
merupakan pihak yang paling membutuhkan
pertolongan dan pemulihan.
Suatu ketika, sepasang kekasih, pernah
bercerita awal kisah mereka hingga bisa menjadi
pasangan sesama jenis. Sang “pria” menjadi sosok
yang melindungi perempuan karena ia selalu
menyaksikan ibunya menangis setiap kali ayahnya,
sang pelaut, pulang. Bukannya melepas rindu dan
memberikan kebahagiaan, namun kepulangan
ayahnya selalu diwarnai dengan pertengkaran dan
air mata.
Sang “perempuan” memilih berpasangan
dengan perempuan lain karena saat berumur 10
tahun ia pernah mendapat pelecehan seksual
dari ayahnya. Rasa takut dan marah membuat ia
membenci laki-laki. Masing-masing mengalami
sesuatu yang menyakitkan yang tidak dapat
mereka hindari dan tepis dari kehidupan dan tidak
memahami cara menghadapinya. Pengalaman
menyakitkan yang dialami keduanya berujung
pada disorientasi seksual. Hal yang buruk berujung
pada sesuatu yang buruk juga.
Luka batin juga bisa terjadi atas hukuman
yang diterima atas kesalahan yang dilakukan.
Pertobatan atas kesalahan menjadi lebih berat
dilakukan karena hukuman yang diterima begitu
terasa pahit dan menyakitkan. Perasaan bersalah
yang terus mendera, adalah penjara batin yang tak
kunjung berakhir.
Dari sebuah buku yang ditulis oleh seorang
konselor pernikahan, sepasang kekasih nyaris
membatalkan pernikahan mereka. Calon
pengantin wanita, Beverly, hamil saat ia masih
duduk di bangku sekolah. Selama kehamilan ia
“dipenjarakan” di dalam rumah. Tidak diijinkan
untuk berinteraksi dengan siapapun, bahkan
orang tua Beverly nyaris tidak pernah berbicara
dengannya. Setelah melahirkan, bayi tersebut
langsung diberikan kepada orang lain, dan bayi
tersebut tak pernah diakui keberadaannya.
Cara yang ditempuh orang tua Beverly itu untuk
menjaga nama baik mereka, namun merenggut
dan memutuskan hubungan Beverly dengan
buah hatinya. Ini menjadi luka yang sangat
mendalam. Ia menyimpan rasa marah dan tidak

bisa mengampuni diri sendiri atas hukuman yang
ia terima saat ia berusia 16 tahun. Ia merasa bahwa
keberadaannya hanyalah pergumulan untuk
bertahan.
Betapa kita sering mendengar atau mencermati
suatu peristiwa terjadi dan mengakibatkan
rusaknya sebuah hubungan karena orang-orang
yang berada di dalam lingkaran relasi tersebut ada
yang mengalami luka batin. Buruknya lagi, disadari
atau tidak, yang dilakukan oleh seseorang tersebut
adalah akibat dari luka yang ditorehkan oleh orang
lain kepadanya. Sebuah lingkaran luka yang tak
ada habisnya.
Dalam satu perbincangan ringan dengan Pendeta
Tohom Pardede, beliau mengatakan bahwa,
“Pengampunan bisa kita dapatkan secara utuh
saat kita juga bisa mengampuni diri kita. Berdamai
dengan diri sendiri memampukan kita berdamai
dengan orang lain.” (Baca rubrik: [ko]Relasi - Red).
Allah telah menganugerahkan kita kemampuan
untuk bisa merasa, baik melalui sentuhan atau
rasa iba yang timbul. Allah membentuk kita
menjadi manusia yang kuat dan tahan uji melalui
kejadian dalam hidup kita, dan lingkungan
dimana kita ditempatkan. Alkitab pun menuliskan
beberapa kisah tentang hal buruk yang terjadi pada
orang yang baik.
Allah mengijinkan kejadian-kejadian
yang membuat kita terluka itu terjadi. Allah
menggunakan luka untuk membantu kita
mendapatkan perspektif Allah: “Bukan yang dilihat
manusia yang dilihat Allah; manusia melihat apa
yang di depan mata tetapi Tuhan melihat hati
(1 Samuel 16:7). Memendam luka tidak membuat
kita menjadi bahagia, dan mengampuni tidak
membuat kita menjadi orang yang lemah.
Pengampunan membuat ketenangan
menguasai pikiran kita, ketika kita fokus kepada
Allah, pelayanan Roh Kudus dalam diri kita
meningkat, dan tidak terhalang. Dia memberi
kita penghiburan dan kesehatan jiwa. Ketika
Dia melayani kita, kita menjadi alat perdamaian
di tangan-Nya. Itulah yang akhirnya dilakukan
oleh kedua teman yang saya ceritakan di atas
tadi. Mereka akhirnya mengampuni orang tua
mereka dan kembali ke jalan yang berkenan di
hadapan Tuhan. Berdamai dengan penyebab luka
batin mereka. Sebuah kemerdekaan abadi yang
diperoleh dari mengampuni. 
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K

risis terbesar yang pernah dihadapi
bangsa Indonesia adalah perubahan
kepemimpinan dari Presiden RI ke-1
Soekarno ke Presiden RI ke-2 Soeharto.
Bermula dari peristiwa Gerakan 30 September
(G30S) pada tahun 1965. Mengapa? Salah satunya:
jumlah korban jiwa berkisar 500 ribu hingga 3 juta
jiwa. Mencengangkan!
Dalam krisis ini, sesama saudara sebangsa
saling membunuh, dan dipisahkan secara
paksa. Pembedaan pun dilakukan antara yang
dianggap anggota Partai Komunis Indonesia (PKI)
dan simpatisannya, dengan pihak yang kontra
PKI. Pihak yang ‘diuntungkan’ adalah yang
kontra PKI. Sampai saat ini stigma “PKI” sering
ditujukan kepada pihak yang amoral, kejam, anti-

mahasiswa Indonesia untuk mengikuti proses
screening yang dilaksanakan oleh panitia khusus.
Mereka yang tak hadir langsung dicabut paspornya.
Praktis, ke-11 mahasiswa tersebut tidak punya
kewarganegaraan alias stateless. Akhirnya Batara
berhasil memperoleh dowod tosamosci (semacam
KTP pengganti) di Polandia yang berlaku hingga
tahun 1971, dan tidak bisa diperpanjang.
Sekeluarnya dari Polandia, Batara mencari
suaka politik di Jerman Barat dengan statusnya
sebagai stateless refugee (pengungsi tanpa
kewarganegaraan). Sambil menunggu keputusan
permohonan suaka, Batara melakukan berbagai
pekerjaan kasar, termasuk sebagai tukang pasang
atap perumahan (padahal ia phobia ketinggian).
Beruntung, Batara diterima di Belanda dan

Pancasila, dan harus dibasmi dari bumi Indonesia.
Bersyukurlah bila tidak ada saudara pun kerabat
yang terbunuh dalam periode gelap tersebut, walau
dampak-dampak yang tak nampak ke permukaan
cukup banyak.
Sebut saja peristiwa yang menimpa Batara N.
Simatupang dan 10 mahasiswa Indonesia lainnya.
Saat itu mereka sedang menimba ilmu di Polandia.
Tanpa alasan jelas, Kedutaan Besar RI di Warsawa,
Polandia, mencabut paspor mereka pada 4 Oktober
1966. Dalam surat keputusan resminya, pemerintah
Indonesia menyebutkan bahwa Batara dan ke-10
rekannya tersebut: ‘’Telah menunjukkan itikad
tidak baik dan tidak memenuhi kewajiban untuk
mengikuti screening.”
Beberapa hari sebelumnya, Kedutaan Besar
Indonesia di Polandia menginstruksikan para

melanjutkan studi hingga berhasil meraih gelar
Doktor di bidang Ekonomi dari Universitas
Amsterdam, Belanda pada tahun 1991. Batara pun
memutuskan untuk menjadi warga negara Belanda
sampai sekarang.
Kisah lain dialami oleh Mayor Ir. J. Gultom
(almarhum). Ia dipecat dari jabatannya. Saat itu
almarhum bekerja di pabrik senjata Angkatan
Darat di Bandung. Entah apa sebabnya dan tak
jelas kesalahannya, Gultom ditempatkan di
dalam tahanan militer selama bertahun-tahun,
tanpa diadili. Tuduhan yang ditimpakan adalah:
Gultom dianggap “tidak bersih.” (Batara dan Gultom
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merupakan kerabat dekat penulis, dari pihak ayah. Red)

Lain pula nasib yang menimpa Sobron Aidit. Adik
kandung D.N. Aidit harus hidup dalam pelarian dan
keterpisahannya dengan istri dan anak-anaknya.

MATAHATI
Setiap kali Sobron mengucapkan “Doa Bapa Kami”
pada bagian pengampunan, seperti ada yang
tercekat di kerongkongannya. “Sepertinya saya
berbohong saat mengucapkannya. Bagaimana saya
mampu mengampuni orang yang sudah membunuh
keluarga, teman dan sahabat saya... bahkan ratusan
ribu hingga jutaan jiwa lainnya!”
Emil Salim, kolega karib Batara pernah berucap:
“Di tahun 1966, pendulum politik berbalik menuju
serba antikomunis, antisosialis. Kita terbenam
menjadi bangsa serba anti.” Dalam situasi tersebut,
Batara menjadi korban dan menderita batin.
Namun tak ada emosi atau kebencian yang meluap.

Mengampuni perlu dilakukan agar hidup kita
menjadi tak terluka dan tak tersakiti. Tapi jika
orang Kristen membalas setiap pelanggaran yang
diterimanya dengan pembalasan kepada si pelaku,
maka apa bedanya seseorang menjadi pengikut
Kristus dan bukan pengikut Kristus?
“An eye for an eye makes the whole world blind,”
(mata diganti mata hanya akan membuat dunia
menjadi buta), demikian kata Gandhi.
Sementara, Paus Fransiskus dalam pidatonya
tentang “Keluarga” menuturkan: “Pengampunan
adalah penting untuk kesehatan emosional kita dan
kelangsungan hidup spiritual. Tanpa pengampunan

Mengeluh pun tidak. Ia jalani kerja fisik yang berat
di Jerman Barat. Tak sekedar untuk “bisa makan”,
tetapi sebagai upaya terapi menyembuhkan
kepedihan batinnya karena diperlakukan sebagai
“manusia tanpa tanah air.”
Batara Gultom (almarhum), dan Sobron
hanyalah segelintir contoh anak Tuhan yang
diganjar dengan berbagai cobaan dan ujian. Apakah
beliau-beliau sudah mengampuni orang-orang yang
membuat hidup mereka menderita lahir dan batin?
Mengampuni bukanlah keputusan yang dibuat
sekali saja. Hanya dengan pertolongan Tuhan, kita
dapat mencegah sebuah penderitaan batin akibat
pelanggaran yang dilakukan orang lain itu kembali
menyakiti kita.

keluarga menjadi sebuah teater konflik dan
benteng keluhan. Tanpa pengampunan keluarga
menjadi sakit. Pengampunan adalah sterilisasi
jiwa, penjernihan pikiran dan pembebasan hati.
Siapa pun yang tidak memaafkan tidak memiliki
ketenangan jiwa dan persekutuan dengan Allah.
Rasa sakit adalah racun yang meracuni dan
membunuh. Mempertahankan luka hati adalah
tindakan merusak diri sendiri.”
Jadi, daripada mempermasalahkan apakah
orang lain sudah memberikan ampunannya atau
belum, mari kita telisik ke dalam batin kita. Apakah
saya sudah memberi ampunan kepada orang lain?
Mengampuni memang tidak mudah....tapi siapa
bilang hidup sebagai orang Kristen mudah? 
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MENGAJARKAN ANAK
MAKNA MENGAMPUNI
Pernahkah Anda melihat atau
bahkan mengalami, anak-anak
kita diejek oleh temannya?
Direbut atau diambil paksa
mainannya? Tidak diajak
bermain? Kira-kira apa yang
mereka rasakan dan apa reaksi
yang timbul? Ya! Anak-anak
akan merasa sedih, marah
dan ingin sekali membalas.
Bagaimana mengajarkan
kepada mereka tentang makna
pengampunan? Bagaimana
memaafkan atau meminta maaf
kepada orang lain?
Oleh: Lisya M. Pondaag
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E

lizabeth B. Hurlock, psikolog di bidang
pertumbuhan dan perkembangan anak,
mengemukakan dalam Teori Emosi,
bahwa “pada dasarnya emosi seorang
anak akan berlangsung singkat dan berakhir tibatiba. Jadi anak dapat melupakan kekesalan dan
mengakhiri kemarahannya.” Namun, ada juga anak
yang akhirnya menjadi pribadi yang mendendam.
Bagaimana bisa?
Berikut kisah nyata seorang anak sejak kecil
selalu dicekoki dengan kekesalan dan rasa dendam
oleh ibunya. Setiap hari si ibu menceritakan
kebenciannya terhadap saudara-saudara ayahnya.
Si ibu berpendapat bahwa saudara-saudara
ayahnya telah berlaku tidak adil pada dirinya.
Kisah kebencian yang sering dituturkan oleh sang
ibu, tanpa disadari memengaruhi pertumbuhan
emosi si anak. Emosinya menjadi tidak stabil. Ia
mudah marah dan mendendam. Kondisi emosi
anak tersebut sangat mengganggu prestasinya di
sekolah. Ia sempat tidak naik kelas. Singkat cerita,
ketika ia beranjak dewasa, ia bekerja dan menikah,
suatu ketika ia mengalami persoalan berat dalam
pekerjaannya yang mengakibatkan ia terpaksa
kehilangan pekerjaan.

MATAHATI
What’s next? Ibarat bom waktu, kemarahan dan
kekesalan bertumpuk. Dapat meledak setiap saat
bila ia tak dapat mengendalikan emosi dengan
baik. Ia tidak dapat lagi membendung kemarahan.
Ia tidak saja sulit memaafkan orang lain, ia pun sulit
memaafkan dirinya sendiri. Kisah nyata itu berakhir
pilu: ia mengalami depresi. Tidak dapat lagi bekerja
dan memerlukan perawatan intensif.
Kisah ini menjadi cerminan dan pengingat
bagi kita sebagai orangtua, agar bijak dan
berhati-hati dalam memberikan teladan. Kita
ingin anak-anak menjadi pribadi yang pemaaf
dan penuh cinta kasih. Apa daya kita sering gagal
memberikan teladan itu. Mengajarkan anak
untuk bisa memaafkan dengan ikhlas dan tulus
hati harus dimulai dengan menunjukkan teladan
kita mengampuni anak yang berbuat kesalahan.
Memang, kita belum ideal dalam memberi teladan
mengampuni karena kita pun masih berjuang
dalam mengampuni.
Teladan mengampuni yang paling sempurna
dapat kita temukan dalam diri Yesus Kristus.
Mari kita baca Matius 26:47-52, yaitu kisah saat
Yesus ditangkap. Sikap Yesus menghadapi lawan
harus benar-benar menjadi perhatian kita.
Pertama, saat Yudas datang menghampiri dan
mencium Yesus, respon Yesus sangat tenang. Walau
kondisi emosi-Nya saat itu sangat terguncang.
Yesus konsisten menghadapi Yudas dengan tenang
dan penuh kasih. Bagaimana tidak? Yudas datang
dengan sebuah ciuman. Dalam bahasa Yunani, bila
seseorang memberi ciuman (=“katephilēsen”) yang
berarti ciuman seorang kekasih. Tragisnya, Yudas
menggunakan ciuman untuk menangkap gurunya.
Ini adalah kisah pengkhianatan yang paling kejam
dalam Kitab Injil. Yesus mengatakan pada Yudas:
“Hai teman, untuk itukah engkau datang?.” Kata
“teman” dalam bahasa Yunani “Hetaire” dapat juga
diartikan sebagai saudara. Hal ini menunjukkan
bahwa Yesus tidak kehilangan cinta kasih-Nya.
Ia tidak membalas Yudas dengan pengkhianatan
melainkan dengan ungkapan kasih. Yesus tetap
menganggap Yudas sebagai seorang sahabat
yang dikasihi, bahkan Yesus menyapanya sebagai
seorang saudara.
Kedua, saat pengawal bait Allah menangkap
Yesus. Seketika itu juga Simon Petrus mengulurkan
tangannya, menghunus pedangnya dan
meletakkannya pada telinga seorang pengawal
bait Allah hingga putus telinganya. Dalam kondisi
ini, Yesus tidak bangga dengan pembelaan Petrus.

Yesus malah menegur Simon Petrus yang membalas
dengan kekerasan. Yesus berkata “masukkan
pedang itu ke dalam sarungnya, sebab barang
siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh
pedang.” Yesus mengajarkan pada murid-muridnya
untuk tidak menggunakan kekerasan. Bahkan
Injil Lukas mengatakan: “Yesus menjamah telinga
seorang pengawal itu sampai sembuh.” Yesus malah
membalas dengan kebaikan.
Ketiga, belajar dari dua kisah Yesus di atas, kita
dapat mengambil kesimpulan bahwa kekuatan
dalam mengampuni adalah cinta kasih. Berikanlah
teladan cinta kasih dalam diri anak-anak kita,
maka ia akan mengimplementasikan dalam
hidupnya. Dorothy Law Nolte seorang pendidik,
berkata: “Children learn what they live”, anak-anak
belajar dari kehidupannya. Belajar dari apa yang
ia lihat, ia rasakan, ia dengarkan. Pertanyaannya:
Sudahkah kita memberi teladan pada diri anakanak kita, khususnya dalam hal memaafkan
kepada sesama teman-temannya? Sudahkah kita
mewujudnyatakan bahwa kita bisa mengampuni
anak-anak dan sesama kita dengan penuh kasih?
Tuhan memampukan kita! 
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oleh: Pdt. Tohom Tumpal Marison Pardede

“Memaafkan adalah pekerjaan cinta terberat, dan risiko cinta
terbesar. Memaafkan adalah kekuatan cinta untuk memecahkan
aturan alam.” (Lewis B. Smedes)
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Memaafkan dan Mengampuni

Kata memaafkan berarti memberi ampun atas
kesalahan dan sebagainya; atau tidak menganggap
salah dan sebagainya lagi. Berasal dari kata dasar
maaf yang berarti pembebasan seseorang dari
hukuman (tuntutan, denda, dan sebagainya)
karena suatu kesalahan; atau berarti ampun.¹
Sementara kata mengampuni berarti memberi
ampun; dan memaafkan. Berasal dari kata dasar
ampun yang berarti pembebasan dari tuntutan
karena melakukan kesalahan atau kekeliruan; atau
berarti maaf.² Definisi yang disampaikan Kamus
Besar Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa kata
memaafkan dan mengampuni adalah sinonim.
Ada baiknya juga jika mengetahui dan
memerhatikan arti kata ‘memaafkan’ dalam
Alkitab. Dalam Alkitab Terjemahan Baru hanya
dua ayat yang menggunakan kata memaafkan,
yaitu Amsal 19:11, “Akal budi membuat seseorang
panjang sabar dan orang itu dipuji karena
memaafkan pelanggaran” dan Mikha 7:18,
“Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni
dosa, dan yang memaafkan pelanggaran dari sisasisa milik-Nya sendiri; yang tidak bertahan dalam
murka-Nya untuk seterusnya, melainkan berkenan
kepada kasih setia?” Kata memaafkan dalam
Amsal diterjemahkan dari kata abor, dengan kata
dasar abar yang artinya menjauhkan.³ Lalu dalam
Mikha diterjemahkan dari kata nose dari kata
nasa yang artinya mengangkat, membawa dan
mengambil.⁴ Jadi frasa ‘memaafkan pelanggaran’
dapat diartikan dengan bahwa pelanggaran
seseorang itu dijauhkan, diangkat, dibawa dan
diambil oleh pemberi maaf. Dapat juga dikatakan
bahwa memaafkan di sini adalah upaya mengambil
alih pelanggaran seseorang, sehingga si pelanggar
bebas dari pelanggarannya, dari kesalahannya atau
dari hukuman yang harus diterimanya, sehingga
melepaskan si pelanggar.
Semangat ‘memaafkan’ sesungguhnya senada
dengan beberapa kata dalam Alkitab Terjemahan
Baru, yaitu pertama kata ‘mengampuni’
yang digunakan sebanyak 64 kali. Kata Ibrani
salach, kata Yunani aphiemi, aphesis, paresis,
charizomai diartikan dengan mengampuni.
Salach berarti mengampuni. Aphiemi pertama1.
2.
3.
4.
5.

http://kbbi.web.id/maaf
http://kbbi.web.id/ampun
http://biblehub.com/text/proverbs/19-11.htm
http://biblehub.com/text/micah/7-18.htm
http://biblehub.com/greek/5483.htm; band., Richards,
Lawrence O., New International Encyclopedia of Bible Words,
Zondervan Publishing House, Grand Rapid, Michigan, 1998, hlm.
288-290
6. http://biblehub.com/commentaries/isaiah/44-22.htm

tama berarti sebuah tindakan sukarela melupakan
seseorang atau sesuatu di luar batas hukum
atau pengawasan, juga berarti membiarkan
pergi, membatalkan, meninggalkan, memaafkan
dan mengampuni. Aphesis berarti melupakan,
mengampuni, penebusan, pengampunan dan
pembatalan, dapat juga berarti melepaskan
dan memerdekakan. Paresis berarti
membiarkan lewat dan melampaui. Charizomai
berarti memperlihatkan rasa belas kasihan,
membebaskan, memerdekakan.⁵ Kedua kata
‘menebus’ 41 kali dan ketiga kata ‘menghapus
(segala) dosa’ sebanyak 11 kali. Salah satu kata
Ibrani yang digunakan untuk kata ‘menghapus’
adalah kata machah dalam Yesaya 44:22,
yang diartikan dengan tidak memperlihatkan,
menghapus, membatalkan dan melenyapkan.⁶

Kekuatan
memaafkan dan
mengampuni terletak
dalam diri kita
Kekuatan Memaafkan dan Mengampuni

Mengetahui begitu dalamnya arti memaafkan
dan mengampuni dalam teks Alkitab, dengan
sendirinya mengarahkan kita pada kekuatan
memaafkan dan mengampuni itu sendiri. Yang
pertama kekuatan pada tindakan memaafkan dan
mengampuni, yang kedua kekuatan pada yang
memberinya, lalu yang ketiga anugerah bagi yang
menerimanya. Dalam rupa dan bentuk apa saja
kekuatan itu?
Stephen Post dan Jill Neimark menyebutkan:⁷
a. Memaafkan orang lain lebih meningkatkan
kesehatan daripada dimaafkan;
b. Memaafkan meredakan depresi;
c. Memaafkan meningkatkan suasana hati dan
mengurangi kemarahan;
d. Memaafkan mengurangi hormon stres dan
e. Memaafkan menjaga hubungan dekat.
Tetapi kebanyakan orang menyebutkan bahwa
bila seseorang diperlakukan semena-mena atau
tidak adil, maka sepantasnya bukanlah memaafkan
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“Hanya mereka yang memiliki cukup cinta kasih akan
mampu memberikan pengampunan.”
atau mengampuni, melainkan balas dendam.
Hal ini menjadi sangat mungkin memengaruhi
banyak orang, terutama yang telah terkontaminasi
atau dicemari oleh film-film yang hampir selalu
menggambarkan ‘jagoan’ kalah dulu, lalu sang
‘jagoan’ sedikit demi sedikit bangkit dan dengan
segala susah dan jerih payahnya membangun
kembali kekuatan untuk balas dendam.⁸ Bahkan
tanpa sadar penonton, bergembira, saat
jagoan pada akhirnya mengalahkan musuh dan
membalaskan dendamnya, sekalipun caranya
lebih sadis atau tak berperikemanusiaan. Ada
kepuasan tersendiri, saat dendam terbalaskan.
Yang lebih berbahaya lagi adalah semacam
terbentuknya naluri membalas dalam diri manusia.
Kalau kita dilukai orang lain, naluri kita bangkit
untuk balas melukainya, kalau bisa lukanya lebih
dalam dan lebih parah dari luka yang kita terima.⁹
Luka hanya sembuh, jika dendam dituntaskan,
bukan memaafkan atau mengampuni, maka
luka menjadi sembuh. Obat saat dilukai adalah
balas dendam. Dendam itu manis. Dendam itu
sehat. Dendam itu keseimbangan batin. Mata
dibalas mata, gigi dibalas gigi.10 Di sinilah tampak
bahwa memaafkan dan mengampuni tidak punya
kekuatan. Namun perlu disadari, bahwa justru
dengan membalas, kita semakin tampak lemah,
bahkan semakin tak berdaya. Sebab semakin
lama terluka, semakin sulit kita menyembuhkan.
Semakin dalam luka tersebut, semakin sulit
memaafkan dan mengampuni. Patricia Weenolsen
menjelaskan: “Memberi ampun dan memaafkan,
menghancurkan identitas kita sebagi korban,
dan kematian sebagian dari diri kita selalu sakit
rasanya. Itulah salah satu alasan orang yang
berpegang teguh pada luka-luka hati dan mengapa
sulit untuk memberi ampun. 11
Lalu di mana kah kekuatan memaafkan dan
mengampuni itu? Kekuatan memaafkan dan
mengampuni terletak dalam diri kita. Terletak
pada kita, bukan pada perlakuan orang lain dan

7. Band., Post, Stephen dan Neimark, Jill, Why Good Things Happen
to Good People (terj: Winny Prasetyowati), Penerbit Kaifa,
Bandung, 2001, hlm. 122- 123.
8. Sumardjo, Jakob, Menjadi Manusia: Mencari Esensi Kemanusiaan
Perspektif Budayawan, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung,
2001, hlm. 121.
9. Sumardjo, opcit., hlm. 121-122.
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bukan juga pada orang lain. Saat kita memaafkan
dan mengampuni, ini bukan soal membiarkan
orang lain melukai kita terus-menerus dan
menyetujui perbuatan mereka. Juga bukan soal
memberi kuasa kepada orang lain untuk mereka
semena-mena kepada kita. Ini juga bukan soal kita
dianggap lemah, bodoh atau cengeng menanggapi
perlakuan tidak menyenangkan orang lain tehadap
kita. Tetapi ini lebih kepada apakah kita semakin
lebih baik jika kita tidak memberi permaafan dan
pengampunan atau balas dendam kepada orang
lain?12
Saat kita memaafkan dan mengampuni,
kita sedang bertumbuh dan berkembang untuk
melanjutkan kehidupan, bahkan lebih tepatnya
kita sedang memberikan kesempatan pada diri kita
sendiri dan orang lain untuk merasakan kebebasan.
Saat kita memaafkan dan mengampuni, ini justru
hendak menunjukkan bahwa kita lebih kuat, lebih
bijak, lebih tangguh dan lebih sehat ketimbang
tidak memaafkan dan mengampuni. Francis Bacon
mengatakan bahwa seorang yang memaafkan dan

10.
11.
12.
13.
14.

Loc.cit.
Sumardjo, opcit., hlm. 121-122.
Band., Post, op.cit., hlm. 124- 125.
Band., Sumardjo, op.cit., hlm. 124.
Ibid., hlm. 129.
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mengampuni adalah seorang pangeran, seorang
yang mulia, seorang yang terlatih dan seorang yang
rela menanggung beban sekaligus berani terluka,13
seorang yang empati. Tentu dalam pemahaman
iman kita, karakter dan sifat ini adalah karakter
Tuhan (band. Mazmur 86: 5) yang juga hadir dalam
diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini semakin jelas jika
kita mengingat pernyataan ini: “Hanya mereka
yang memiliki cukup cinta kasih akan mampu
memberikan pengampunan.”14 Memotret kekuatan
memaafkan dan mengampuni mengarahkan kita
pada sifat Allah yang seringkali bergandengan
dengan kata mengampuni, yaitu kasih setia
(Keluaran 34:7), panjang sabar (Bilangan 14:18),
pengasih dan penyayang (Nehemia 9: 17).
Tentunya setiap orang yang punya kekuatan untuk
memaafkan maka paling tidak dalam dirinya
bertumbuh sikap panjang sabar dan penyayang
bagi orang lain, bagi sesama manusia.
Kekuatan memaafkan ini juga terkandung
dalam semangatnya. Yudhistira dalam karya
sastra Mahabarata mengatakan: “Memaafkan
adalah pengorbanan. Memaafkan adalah adat
istiadat kita. Memaafkan adalah kebenaran.
Memaafkan adalah penebus dosa, kesucian.
Memaafkan menjaga keutuhan dunia. Memaafkan
dan kelembutan adalah kebajikan orang yang
arif.”15 Dalam bahasa yang lain Jakob Sumardjo
menyebutkan bahwa memberi maaf itu
menunjukkan kekuatan dan kemuliaan manusia.
Pemberi maaf itu adalah golongan bangsawan
hati. Si pengampun itu selalu berada di atas.16
Sementara itu Michael McCullough dan Giacomo
Bono menyebutkan bahwa pengampunan adalah
sisi lain dari bersyukur. Bersyukur adalah sebuah
tanggapan positif terhadap keberuntungan”,
sementara “pengampunan adalah tanggapan
positif terhadap kesulitan.”17 Mazmur 103:3,
menggandeng kata mengampuni dengan
menyembuhkan, maka kekuatan memaafkan
dan mengampuni juga adalah menyalurkan
kesembuhan bagi yang mengampuni sekaligus
bagi yang diampuni. Sementara dalam bahasa
Mazmur 32, ada kebahagiaan jika seseorang
dimaafkan atau diampuni. Sementara jika tidak
dimaafkan atau tidak diampuni tulang-tulang
menjadi lesu dan sumsum menjadi kering.
15. Band, Sumardjo, op.cit., hlm. 126.
16. Ibid., hlm. 134- 135.
17. Post., op.cit., hlm. 127.

Menggabungkan kedua Mazmur itu maka terasalah
bahwa memaafkan, dimaafkan, dan mengampuni,
diampuni memungkinkan seseorang mengalami
pemulihan dan penyembuhan.
Pada akhirnya, memaafkan dan mengampuni
adalah ajaran baik agama. Sekalipun itu adalah
firman yang tak terbantahkan, seperti dalam
Efesus 4:32, berkata: “... hendaklah kamu ... saling
mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus
telah mengampuni kamu.” Juga dalam Matius 6:12,
menyebutkan: “...ampunilah kami akan kesalahan
kami seperti kami juga mengampuni orang yang
bersalah kepada kami”, pilihan ada pada kita.
Sekalipun orang lain tetap melukai kita, pilihan
memaafkan dan mengampuni ada pada kita. Sebab
kita tidak mempunyai kuasa atas pilihan orang lain,
tetapi atas diri kita, “Ya”. Kita punya pilihan. Kita
yang memegang kendali untuk memaafkan dan
mengampuni.

Di sinilah kekuatan besar kita. Saat
kita memilih itu, maka Tuhan pun akan
menambahkan daya kekuatan itu semakin besar.
Jika kita tidak mengambil pilihan itu, kita
hanya memutar ulang terus peristiwa “luka”,
dan berulang juga perasaan dengki, marah,
cemas, dendam, stres dan depresi yang
akhirnya memengaruhi fisiologis tubuh kita.
Kita tidak menjadi tenang secara mental dan
spiritual, malah cenderung terganggu seluruh
sistem dalam tubuh kita. Setiap sel dalam
tubuh tercabik-cabik, lalu mati. Lalu di mana
kekuatannya?
Jangan biarkan mati! Pilihlah memaafkan!
Pilihlah mengampuni!
Memaafkan dan mengampuni adalah
kekuatan yang paling membebaskan dan
melegakan. Kekuatan seseorang yang rela
membangun jembatan dari satu sisi untuk
dapat dilalui, sekalipun yang lain tidak
membangun jembatannya dari sisi lainnya.
Jika setiap orang rela dan dimampukan oleh
Allah memaafkan dan mengampuni, maka
jembatan penghubung antarmanusia, tidak
akan pernah terputus selamanya, sebab ada dua
atau lebih manusia yang selalu sabar dan gigih
membangun jembatan permaafan dan jembatan
pengampunan.
Selamat berjuang!
Saudara pasti bisa! 
Pastori Mertilang, 12 Juni 2017
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LAYAK

DIPERJUANGKAN
Oleh: Poltak Edison Hutauruk

Perselisihan, pertengkaran, dan buruk sangka adalah bibit potensial untuk
menjadi konflik. Konflik bila tak ditangani sejak dini dan dikelola dengan baik,
bisa menjadi krisis. Pahami akar permasalahan dan jalin
komunikasi yang sehat dengan sesama.

P

ada bagian akhir film Wonder Woman,
ketika Diana ‘Wonder Woman’
bertempur dengan Ares, Sang Dewa
Perang, Ares berkata: “Manusia
itu lemah, jahat, dan korup sehingga harus
dimusnahkan dari bumi.” Tentu saja Diana
tidak setuju, dan menyatakan bahwa manusia
layak diperjuangkan. Memang kenyataannya
manusia adalah makhluk yang sangat rumit,
bahkan hubungan antarmanusia pun sulit untuk
dipelihara.
Alkitab mencatat bahwa Rasul Paulus berbeda
pendapat dengan Rasul Petrus, keduanya adalah
Rasul Allah. Di surat Filipi, Paulus mendapati
adanya perpecahan di antara Eudia dan Sintikhe,
rekan sekerja Paulus dalam memberitakan Injil
(dan namanya tercantum dalam kitab kehidupan).
Rasa-rasanya sungguh naif bila kita berharap
bahwa hubungan antarmanusia di jaman ini akan
berjalan dengan baik-baik saja. Tak hanya di tengah
masyarakat, di tempat kerja, bahkan di gereja,
saat berinteraksi atau bekerjasama dengan rekansepelayanan. Bagaimana menghadapi bila terjadi
perselisihan? Langkah apa saja yang harus diambil
dalam situasi tersebut? Perselisihan, pertengkaran,
dan buruk sangka adalah bibit potensial untuk
menjadi konflik. Konflik bila tak ditangani sejak
dini dan dikelola dengan baik, bisa menjadi krisis.
Pahami akar permasalahan dan jalin komunikasi
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yang sehat dengan sesama. Masalah-masalah
kecil, misalnya berhalangan hadir dalam suatu
rapat, tugas kepanitian yang terlambat dan tidak
dikerjakan, atau cara berbicara seseorang yang
tidak sesuai dengan selera kita., Bila permasalahan
yang timbul tidak segera diselesaikan, bisa jadi
merembet ke masalah lain. Ingat! Alkitab tidak
menganjurkan kita keluar dari masyarakat
lalu hidup sendiri, hanya untuk menghindari
konflik. Bahkan kita mempunyai panggilan
khusus untuk ‘menggarami’ dan ‘menerangi’
lingkungan kita. Salah satu bagian Alkitab yang
menyoroti hal ini bisa kita baca di Kolose 3:5-17.
Sebagai orang-orang pilihan Allah, kita diminta
untuk mengenakan perlengkapan ‘super hero’
kita agar menang dalam ‘pertempuran’ konflik,
yakni: belas kasihan, kemurahan, kerendahan
hati, kelemahlembutan, dan kesabaran. Jadi,
kita harus sabar dan mengenakan kasih dalam
pergaulan kita sesuai teladan Allah. Belas kasih,

Rasa-rasanya sungguh naif
bila kita berharap bahwa
hubungan antarmanusia
di jaman ini akan berjalan
dengan baik-baik saja.

PIJAR
murah hati, rendah hati, lemah lembut, dan sabar
adalah cerminan sikap positif yang harus dipelajari
dan dikembangkan sendiri dalam kehidupan
sehari-hari. Jika diperhatikan, maka bagian ini
menunjukkan adanya peran Allah: memilih dan
melengkapi, dan peran manusia: menumbuhkan
dan mengaplikasikannya. Untuk memiliki sikapsikap tersebut, berdoalah dan minta kepada Tuhan
agar kita mampu mengasihi sesama manusia
secara paripurna. Mintalah kepada Allah untuk
mengubah persepsi kita lebih dahulu (Roma 12:2),
lalu kita minta kekuatan dari Allah untuk belajar
sikap-sikap seperti yang disebutkan Paulus di atas
tadi. Belajar sabar tanpa mengetahui mengapa
kita harus sabar, adalah awal dan pondasi dari
perubahan sikap kita selanjutnya.
Franz Magnis-Suseno SJ, dalam bukunya Etika
Dasar *), menawarkan tiga prinsip moral dasar
dalam hubungan antarmanusia:

1. Prinsip Sikap Baik: sebisa mungkin kita
mengusahakan akibat-akibat baik dari perbuatan
kita dan sedapat-dapatnya mencegah akibatakibat buruk dari tindakan kita.
2. Prinsip Keadilan: untuk melakukan tindakan
baik seperti di nomor satu, kita tidak boleh
melakukannya dengan melanggar aturan yang
ada. Contohnya untuk menyalurkan derma, kita
tidak diperbolehkan mencuri, bahkan mencuri dari
orang sangat kaya sekalipun, sedangkan barang
yang diambil mungkin tidak dirasakan artinya bagi
orang kaya itu. Keadilan menuntut kita jangan
mau mencapai tujuan-tujuan, termasuk yang baik,
dengan melanggar hak orang lain.
3. Prinsip hormat terhadap diri sendiri:

Kita mempunyai panggilan
khusus untuk ‘menggarami’ dan
‘menerangi’ lingkungan kita.
satu jiwa, dan satu tujuan. “Hendaklah kamu
dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan
perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus
(Filipi 2:2 & 5)”. Ayat ini mengingatkan kita untuk
bersama-sama berjalan ke arah Tuhan.
Pernah mendengar perumpamaan tentang
segitiga? Jarak kita dengan
orang lain akan makin
dekat, jika kita dan orang
lain sama-sama mendekat
kepada Tuhan. Kita berharap
pertumbuhan iman kita,
mampu mendekatkan kita
dengan sesama anak Tuhan.

Beberapa nasehat bijak,

antara lain: ‘Kamu tidak bisa mengendalikan
apa yang dipikirkan atau diperbuat orang lain
kepada kamu, tetapi kamu bisa mengendalikan
reaksi yang akan kamu berikan terhadap
dia. Ingatlah pula bahwa: ‘Beberapa
kesalahpahaman bisa diselesaikan di dunia ini,
tetapi ada yang butuh waktu lebih lama lagi,
sehingga kita bisa menyelesaikannya bersamasama di rumah Bapa di surga.’
Hubungan antarmanusia, terlebih lagi antar
sesama anak Tuhan, sungguh layak untuk
diperjuangkan, seperti kata Diana si Wonder
Woman. 

Pikirkan kesejahteraan diri kita sendiri sedemikian
rupa, tanpa menghilangkan keharusan untuk
menjadi berkat bagi sesama. Kita tidak dapat
mencintai sesama, jika kita tidak mencintai
diri sendiri. Seorang rekan kerja saya, suka
mengingatkan hashtag #janganlupabahagia.
Tiga prinsip tersebut dapat dipakai untuk
mengukur suatu tindakan yang akan kita ambil.
Tanyakanlah: apa tindakan itu baik? Apa tindakan
itu adil? Apa tindakan itu menghormati diri kita
sendiri?
Dalam berbagai kesempatan, kita sering
diingatkan untuk: sehati, sepikir, dalam satu kasih,

*) Frans Magnis-Suseno, Etika Dasar, Penerbit Kanisius,
Yogyakarta, 1987, halaman 129 – 135

sahabat VOL.02 - MEI 2017

17

JEJAKMU
“Mengampuni tidak semata-mata melupakan kepahitan yang dirasakan.
Mengampuni merupakan bentuk kejujuran dalam keterbukaan untuk saling
menerima rasa pahit dan berusaha menciptakan harmoni baru di hati dalam
sebuah relasi yang lebih indah.”

ESAU DAN YAKUB
oleh: Fransiska Muda

A

da yang berpendapat bahwa
mengampuni itu berarti melupakan
peristiwa menyakitkan yang dialami,
kemudian menerima dan berdamai
dengannya. That’s it. Semudah itukah? Sedangkan
paku yang pernah tertancap dan dicabut dari
dinding atau balok kayu akan meninggalkan bekas
lubang. Demikian pula perkataan atau perbuatan
yang telah ditorehkan, mampu menciptakan luka
menganga nan menyakitkan.
Masih ingat kisah si saudara kembar Esau
dan Yakub? Mereka memerlukan 2 dekade untuk
akhirnya dapat saling mengampuni dan melakukan
rekonsiliasi. Sungguh, bukanlah waktu singkat dan
perjalanan mudah demi sebuah pengampunan.
Ada emosi yang terus bergolak; antara kecewa dan
marah, ragu, dan putusasa, takut dan dendam,
bahkan rindu dan kasih. Gejolak batin yang
dirasakan dua saudara kembar ini, memuncak
ketika Yakub berhasil melakukan manipulasi dan
tipu daya terhadap kakak dan ayahnya.
Saat Esau datang dari padang dengan rasa
lelah dan lapar, Esau tergiur aroma lezat bubur
kacang merah yang sedang dimasak Yakub. Esau
sungguh menginginkan masakan Yakub. Peluang
ini dimanfaatkan Yakub untuk bertransaksi dengan
kakaknya: Yakub mau memberikan masakannya itu,
asalkan Esau bersedia menjual hak kesulungannya.
Esau pun setuju. Esau menganggap hak kesulungan
tak ada gunanya. Yakub sukses membuat kakaknya
bersumpah untuk menjual hak kesulungan
kepadanya (Kejadian 25:29-34).
Peristiwa berikutnya, Yakub menjalankan
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strategi dengan tipu daya yang telah disiapkan
Ribka, ibunya. Yakub menyamar sebagai Esau dan
menyajikan masakan daging yang lezat kegemaran
sang Ayah. Walau awalnya penuh keraguan,
Ishak akhirnya memberkati dan memberikan hak
kesulungan kepada Yakub yang dengan mulus
memalsukan identitasnya sebagai Esau. Saat
mengetahui bahwa adiknya telah memanipulasi
dan melakukan tipu daya, bergeloralah kemarahan
di dalam hati Esau. Esau sampai ingin membunuh
Yakub, adik kembarnya itu. Sekalipun Esau
membeberkan hal yang sebenarnya kepada
ayahnya, berkat dan hak kesulungan itu tidak
dapat ia terima. Sungguh pedih dan pilu hati Esau.
Rasa dendam pun tumbuh subur dalam diri Esau,
sehingga Yakub harus melarikan diri dan hidup
terpisah jauh dari keluarganya.
Seiring waktu berlalu, Alkitab mencatat
pertemuan yang terjadi antara Esau dan Yakub
pasca episode kelam 20 tahun sebelumnya.
Serangkaian proses yang dilalui dua saudara
kembar tersebut tidaklah mudah.
Pertama, Yakub ingat kesalahan yang pernah
ia lakukan terhadap kakaknya, dan ia mengaku
kepada Allah bahwa ia ketakutan untuk bertemu
dengan Esau, katanya: “lepaskanlah kiranya aku
dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab
aku takut kepadanya, jangan-jangan ia datang
membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anakanaknya.” (Kejadian 32:11).
Kedua, Yakub berinisiatif untuk berusaha
menjalin relasi yang baik dengan kakaknya
sebelum pertemuan itu terjadi. Yakub mengirimkan

JEJAKMU
KESAKSIANKU
JEJAKMU

utusannya terlebih dahulu membawa persembahan
untuk Esau. Sekalipun hal ini terkesan untuk
mengambil hati kakaknya, tetapi ada niat Yakub
untuk berupaya meminta belas kasihan kakaknya
(Kejadian 32:3-21).
Ketiga, Yakub berjuang mengelola kegundahan
hatinya akan apa yang terjadi padanya dan
juga keluarganya saat bertemu dengan Esau.
Ia harus melewati pergolakan batin melalui
pergulatannya dengan Allah di tepi sungai Yabok
untuk mendapatkan berkat sebelum Allah pergi
meninggalkannya. (Kejadian 32:26) Harapan akan
penyertaan melalui berkat dari Allah itu diperoleh
Yakub untuk siap bertemu dengan saudaranya; ‘
Keempat, diperlukan sikap rendah hati untuk
menundukkan kepala sujud hingga ke tanah sampai
tujuh kali. Ini merupakan bentuk penyesalan
dan permohonan belas kasihan dari saudaranya
(Kejadian 33:3);
Kelima, bukan keegoisan, bukan pula kekerasan
hati melainkan ketulusan dan kejujuran untuk
menerima semua peristiwa yang telah terjadi
antara keduanya. Hal ini ditunjukkan oleh Esau:
“Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya
dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu
bertangis-tangisanlah mereka.” (Kejadian. 33:4);
Keenam, Esau dan Yakub saling mengungkapkan

apa yang mereka rasakan dan menunjukkan
keterbukaan, kasih sayang, dan kepercayaan di
antara keduanya (Kejadian 33:8-16).
Berani memperbaiki hubungan yang sempat
rusak, membawa Esau dan Yakub pada tahap untuk
dapat saling menerima. Bukan melupakan kejadian
yang pernah mencengkeram hidup mereka, tetapi
berupaya menyadari, menyesali, mengakui dan
mengampuni. Mengampuni tidak semata-mata
melupakan kepahitan yang dirasakan. Mengampuni
merupakan bentuk kejujuran dalam keterbukaan
untuk saling menerima rasa pahit dan berusaha
menciptakan harmoni baru di hati dalam sebuah
relasi yang lebih indah.
Bagi kita yang saat ini menyimpan kegeraman,
amarah, kekecewaan atau kepahitan, mari berjuang
untuk melewati proses yang penuh pergumulan
dengan meminta pertolongan Roh Kudus. Kita
harus bisa memberikan hati yang mau berdamai
dengan luka yang dialami, memberikan keberanian
untuk meminta pengampunan dan mengampuni
sesama. Dengan demikian, mengampuni bukanlah
suatu tindakan pasif yang dirasakan diri sendiri.
Mengampuni adalah tindakan aktif yang melibatkan
Allah dan pihak yang berkonflik untuk berproses
bersama untuk meraih kedamaian. 
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BENTARAGKI

1.

3.

4.

1. Ibadah Rabu Abu
1 Maret 2017
“Koyakkan Hatimu, Bukan Pakaianmu”

3. Ibadah Minggu Palem
9 April 2017
“Yesus Diam”

2. Ibadah Jumat Agung
14 April 2017
“Penderitaan Tidak Menghalangi Kasih”

4. Ibadah Kamis Putih
13 April 2017
“Kasih Tanpa Syarat”
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BENTARAGKI

2.

5.

6.

5. Ibadah Sabtu Sunyi
15 April 2017
“Menaruh Harap Sampai Tiba Giliranku”
6. Ibadah Paska Usia Lanjut
20 April 2017
“Kristus Bangkit, Maka Aku Bangkit”
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BENTARAGKI

7.

7. Ibadah Pentakosta
4 Juni 2017
“Menerima Kuasa Roh Kudus”
8. Donor Darah
4 Juni 2017
Kegiatan rutin setiap 3 bulan sekali
yang dilakukan atas kerjasama GKI
Kebayoran Baru dan PMI.
9. PA Gabungan
10 Juni 2017
Pemahaman Alkitab yang dikuti oleh
jemaat dan simpatisan dengan tema
“Antara Penggemar dan Murid”.
11.
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BENTARAGKI

8.

9.

10.
10. Ibadah Minggu Paska Anak
16 April 2017
“Yesus Hidup Untukku”
11. Ibadah Minggu Paska
16 April 2017
“Kristus Bangkit, Maka Aku Bangkit”
12. Aksi Segenggam Beras Bagi Sesama
4 Juni 2017
Pengumpulan beras dari jemaat yang
kemudian disalurkan kepada berbagai
panti, yayasan sosial, karyawan gereja
dan orang-orang yang kurang mampu.

12.
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BENTARAGKI

Mission Trips GKI Kebayoran Baru

MERAJUT
TENUN KESELAMATAN
MEMBENTANGI SUMBA
GKI Kebayoran Baru (GKI KB) berkomitmen
untuk menjadi gereja yang berkarya bagi seluruh
umat., Pada tahun 2017 ini GKI KB memulai
sebuah program kesaksian dan pelayanan untuk
menjangkau umat Allah di berbagai daerah melalui
beberapa perjalanan misi atau Mission Trips.
Tujuan utama program ini adalah membangun
persekutuan yang saling memberdayakan
antarumat Kristus di manapun berada. Program ini
bersifat terpadu dengan melibatkan berbagai unsur
di dalam jemaat untuk mewujudkan kegiatan
pelayanan yang tidak hanya bersifat karitatif
namun juga reformatif dan transformatif.
Mission Trips pertama dimulai pada bulan
Juli 2017 di Pulau Sumba. Wilayah Sumba masih
merupakan salah satu daerah tertinggal namun
menjadi peluang bagi jemaat GKI KB untuk
melakukan kegiatan kesaksian dan pelayanan.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat berkontribusi
untuk menjawab kebutuhan masyarakat Sumba
baik secara fisik, mental, dan spiritual.
Dalam Mission Trips kali ini, GKI KB bekerjasama
dengan Sekolah Tinggi Teologi Gereja
Kristen Sumba (STT GKS) dan jemaat GKS di
beberapa daerah yang masih bergumul dengan
permasalahan sosial, terutama ekonomi dan
pendidikan. Berbagai kegiatan program ini antara
lain, penyelesaian pembangunan gedung gereja
dan taman bacaan, kegiatan pembinaan jemaat,
dan pengembangan kapasitas, seperti lokakarya
terkait isu-isu sosial dan pelatihan ekonomi
kreatif. Dengan demikian, dampak yang dihasilkan

Para mahasiswa STT GKS
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Oleh: Dita Maharani

GKS Jemaat Kerenapu di Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya

Salah satu kegiatan Mission Trips 2017 adalah penyelesaian
gedung GKS Jemaat Karuni - Ranting Lolo Ole di Kecamatan
Loura, Sumba Barat Daya

diharapkan dapat benar-benar bermanfaat secara
berkelanjutan dan mewujudkan persekutuan yang
semakin erat dan saling membangun.
Dengan potensi dan talenta yang telah diberikan
Tuhan bagi kita, jemaat dan simpatisan GKI
Kebayoran Baru diundang untuk berpartisipasi
dalam pelayanan ini, baik dalam bentuk doa, daya
(keahlian / keterampilan), ataupun dukungan
materi (Alkitab / buku-buku atau dana). Mission
Trips pertama ini semoga dapat menjadi model
percontohan (pilot project) untuk kegiatan
selanjutnya di wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Keterlibatan kita dalam pelayanan ini bukan
karena kita lebih hebat dari orang-orang yang
kita layani, namun kita diberi kesempatan untuk
turut berperan dan mengalami karya Allah dalam
persekutuan sebagai satu tubuh Kristus (Ibrani
13:20-21). Kiranya Tuhan memberkati pelayanan
kita melalui kegiatan Mission Trips ini. 

SO SEND I YOU

SIMFONI

Amanat Kristus untuk Kristen

So send I you--by grace made strong to triumph
O`er hosts of hell, o`er darkness, death and sin,
My name to bear and in that name to conquer
So send I you, My victory to win…

P

ertama mendengar lagu ini, jelas bulu
kuduk saya merinding. Seolah saya
mendengar langsung suara Tuhan Yesus
mengutus saya dan kawan-kawan untuk
melakukan perjalanan misi ke luar daerah. Saya
merasa terus diteguhkan dalam menjalani
hidup ini.
Lagu ‘So Send I You’ merupakan ungkapan
kisah nyata Margaret Clarkson, seorang misionaris
berkebangsaan Kanada. Dilahirkan di Melville,
Saskatchewan, Kanada, 8 Juni 1915, Edith
demikian nama depan Margaret, divonis menderita
Juvenile Arthritis, sejenis penyakit autoimun
yang menyerang anak-anak berusia di bawah 16
tahun. Ia harus membiasakan dirinya menderita
migrain, sering muntah dan kejang. Di tengah
penderitaannya, iman Margie kepada Yesus justru
bertumbuh subur.
Karya pertama Margie adalah sebuah puisi
yang ditulisnya saat berusia 10 tahun. Selanjutnya,
banyak karyanya diterbitkan di majalah paroki
dan lembaran Sekolah Minggu. Margie pun mulai
belajar bermain piano.
Di kala imannya bertumbuh, Margie harus
menghadapi perceraian kedua orangtuanya
saat usianya menginjak 13 tahun. Ada saat-saat
tertentu, Margie merasakan masa isolasi spiritual,
terjebak dalam kesendirian dan penderitaan.
Namun, Margie percaya ada Tuhan Yesus yang
selalu menemaninya, hingga lahirlah lagu ‘So Send
I You’ (versi awal ditulis tahun 1935).
Margie berkata, “Ketika saya sedang berada di
utara, saya merasakan berbagai macam kesepian
secara mental, kebudayaan, dan terutama secara
rohani. Saya tidak dapat menemukan gereja
ataupun suatu kelompok pendalaman Alkitab.
Saya hanya menemukan satu atau dua orang yang
beragama Kristen pada tahun-tahun itu.
Suatu malam ketika saya sedang mempelajari
Firman Tuhan dan merenungkan keadaan saya, saya

Oleh: Yancen Piris
teringat pada Injil Yohanes pasal 20 dan pada kata-kata
‘Aku mengutus kamu’. Karena cacat tubuh yang saya
derita, saya tidak bisa pergi ke berbagai tempat untuk
melayani, namun pada malam itu Tuhan menunjukkan
bahwa di sinilah ladang pelayanan saya.
Saya telah menulis sajak selama hidup saya, jadi
sangat mudah bagi saya untuk mengekspresikan
pemikiran saya dalam sebuah puisi yang kemudian
dijadikan sebuah lagu. Beberapa tahun kemudian
saya menyadari bahwa puisi tersebut sangat bersifat
berat sebelah. Puisi tersebut hanya berisikan tentang
penderitaan dan kehidupan yang serba kekurangan
dari sebuah panggilan misionari.
Saya menulis sebuah lirik lain dengan irama lagu
yang sama sehingga ayat-ayat lagu tersebut dapat
digunakan secara bergantian. Sangat menarik karena
di kemudian hari, versi yang baru ini lebih disukai.
Saya sangat bersukacita atas hal ini sebab saya
sangat ingin menjadi seorang penulis yang mengacu
pada Alkitab dan versi yang kedua itulah yang lebih
mengacu pada Alkitab”. Margie pun menulis ulang
lagu ‘So Send I You’.
Begitulah kisah lahirnya lagu ‘So Send I You’
versi kedua yang dikenal sampai sekarang dengan
berbagai terjemahan. Kiranya makin membuat kita
teguh dalam menjalani realita kehidupan saat ini
dengan tetap terus menjalani amanat Kristus buat
Kristen (baca: kita sebagai pengikut Kristus). 
Versi awal dari NKB 210: “Ku Utus Kau”
I do not know tomorrow’s way
If dark or bright its hours may be
But I know Christ, and come what may
I know that He abides with me
I do not know what may be
Fall of grief or gladness, peace or pain
But I know Christ, and through it all
I know His presence will sustain.
Disarikan dari berbagai sumber
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KESAKSIAN
“Tuhan sungguh baik.” Kalimat itu selalu
kuucapkan kapanpun, di mana pun. Ya, saya
percaya Tuhan telah begitu baik memilih saya
sebagai salah satu domba yang dikasihi-Nya.
Saya berasal dari keluarga yang memiliki ajaran
agama yang keras. Pola disiplin yang diterapkan
ayah saya, agaknya kurang mengena di hati saya.
Saya lahir di dunia ini 30 tahun lalu dan belum
mengenal Yesus. Semula, Ayah saya beragama
Katolik hingga akhirnya ia memilih menjadi mualaf.
Semua yang dia ketahui tentang Tuhan Yesus,
tinggalkan jauh-jauh.
Sebagai anak perempuan pertama, saya
merasa ada dorongan kuat untuk membaca buku
secara diam-diam (kemudian saya ketahui buku
itu bernama Alkitab). Alkitab saya pahami berisi
Firman kebenaran dari Tuhan.
Sekitar 4 tahun lalu, saya datang ke kampung
kecil bernama Arborek, di Kepulauan Raja Ampat.
Saya mengabdikan diri menjadi sukarelawan yang
bekerja untuk lingkungan hidup dan masyarakat
di Raja Ampat. Sebagai salah satu kewajiban, saya
harus mengikuti ibadah keagamaan di kampung
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oleh: Githa Anathasia
tersebut bersama anggota masyarakat lainnya.
Semakin saya mengikuti setiap ibadah yang
diselenggarakan, semakin timbul rasa ingin tahu
saya mengenai siapa yang sebenarnya mereka
sembah. “Mengapa mereka tidak melarang saya
untuk masuk ke dalam rumah ibadah tersebut
padahal saya (waktu itu) memiliki agama
yang berbeda? Mengapa tidak ada larangan
untuk berdoa ketika ada jemaat yang sedang
‘berhalangan’? Masih banyak pertanyaan yang
belum terjawab dan berkecamuk di benak saya.
Di mata saya, masyarakat di kampung Arborek
selalu hidup rukun, segala keputusan yang diambil
berdasarkan “kasih” . Kasih yang terpancar dalam
hidup keseharian warga Arborek menggerakkan
hati dan jiwa saya untuk belajar lebih sering lagi.
Tanpa disadari, “kasih” itu kian bergelora. Saya
mulai mengikuti dan memuji Tuhan mereka,
membaca Alkitab, dan terus belajar mengenal
Tuhan Yesus.
Hingga tibalah suatu masa, di mana saya
memutuskan untuk minta “disalibkan” karena
saat itu di kampung sedang ada sakramen missal.

KESAKSIAN

Namun, kekecewaan yang saya peroleh karena
pendeta wilayah waktu itu menolak saya dan
menyarankan agar saya lebih giat lagi belajar. Saya
juga diminta agar mengikuti petunjuk-Nya.
Awal tahun 2016, saya kerap dihantui mimpimimpi aneh. Mulai dari mimpi disalib, hingga
puncaknya saya bermimpi bertemu dengan
“seseorang” yang mengajak saya masuk ke dalam
sebuah ruangan putih bersih. Orang tersebut
begitu bercahaya dan dikelilingi oleh orang-orang
yang memakai baju putih bersih. Kemudian orang
itu segera meletakkan tanganNya di atas kepala
saya dan berkata: “Kamu harus diselamatkan.”
Mimpi itu saya ceritakan kepada nona vikaris
lingkungan kami. Ia menyarankan agar saya segera
kembali ke keluarga saya di Jakarta. Saya diminta
menyatakan diri kepada keluarga, kalau saya ingin
dibaptis dan mengikut Tuhan Yesus.
“Inilah jalanNya”, gumamku.Saya pasrah dan
berserah. Saya yakin, mimpi – mimpi yang hadir
itu harus mendapatkan jawaban. Sebelum saya
berbicara dengan ayah, saya baca Mazmur: 29
dan memohon perlindungan Tuhan. Saya mohon
kekuatan-Nya.
Benar saja!
Selesai menyatakan kesungguhan saya untuk
dibaptis, mendadak sontak ayah saya murka
bukan kepalang. Kayu besar pun mendarat telak di
punggung saya. Rambut saya dijambak beramairamai; tak hanya oleh ayah saya, tetapi juga oleh
adik dan beberapa tetangga saya. Para tetangga
turut mendera dan menyiksa saya karena rumah
di mana kami tinggal dikelilingi oleh tempat

ibadah mereka (=masjid). Entah apa yang merasuki
mereka saat itu. Namun kaki ini, diri ini tak gentar.
Seperti ada benteng atau orang yang melindungi
saya kala itu. Saya yakin, Tuhan Yesus yang
memberikan saya kekuatan dan perlindungan.
Saya pun tidak meneteskan air mata sedikitpun,
gemetar pun tidak. Kuasa-Nya benar-benar
bekerja. Luar Biasa!
Setelah menerima berbagai penyiksaan, saya
pun masuk ke kamar dan mengemasi barangbarang seperlunya. Ayah dan keluarga mengusir
saya. Seketika air mata saya terjatuh. Sesaat itu
juga saya melihat Alkitab yang berkilau tepat di
hadapan saya, di atas tas saya. “Oh Tuhanku…
Engkau sungguh ada!” Secepat kilat saya
berpamitan dan bertolak ke kampung Arborek.
Mereka diam tercekat. Sesampainya di kampung,
saya menyatakan kembali keinginan saya untuk
dibaptis. Puji Tuhan, saya dibaptis. Kala prosesi
pembaptisan itu, saya melihat orang-orang berbaju
putih dan ada cawan perak. Tidak ada warga
kampung yang berduyun datang ke gereja. Hanya
saya dan “mereka” yang berbaju putih itu. Semua
prosesi berjalan lancar dan tidak ada yang tahu
siapa yang berbaju putih yang hadir di dalam
gereja, meletakkan tangannya di atas kepala saya
dan yang lainnya membawa cawan perak.
Dialah Tuhan yang penuh kuasa dan melakukan
perkara yang ajaib. Tak ada yang mustahil bagiNya. Dia selalu ada menyertai kita. Tuhan telah
menyelamatkan saya dan saya merasa damai
hidup di dalam Dia. Tuhan, Engkau sungguh baik!
Haleluya! … 
Foto: Dokumen pribadi
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BATUPENJURU

S

elama ini, Church of the Holy Sepulchre
atau Gereja Makam Kudus di Kota Tua
Yerusalem dianggap sebagai situs yang
paling dihormati oleh umat Kristiani.
Ribuan peziarah dari berbagai belahan dunia
mengunjungi tempat tersebut. Situs ini diyakini
terdapat makam Kristus, di mana tubuh-Nya
dikuburkan di Yerusalem. Setelah melakukan
penyelidikan ke dalam situs, tim memastikan
bahwa bagian dari makam, termasuk rak batu
kapur atau tempat penguburan yang dipahat dari
dinding gua, hingga saat ini masih ada. Makam

kuno ini telah melewati kerusakan selama berabadabad, kehancuran, dan rekronstruksi.
Profesor Antonia Moropoulou, The Project Chief
Scientific Supervisor, National Technical University
of Athens (NTUA) mengemukakan, project restorasi
ini dilakukan setelah tertunda lebih dari 200 tahun.
Bila terlambat penanganannya, kemungkinan
akan runtuh karena tak ada yang dilakukan untuk
menopang pondasi yang tidak stabil. Restorasi 9
bulan ini menelan biaya sekitar US$4 juta (lebih
dari Rp 53 milyar). Cakupan pekerjaan termasuk
perbaikan drainase dan penutupan marmer di

MAKAM TUHAN YESUS:

SEBUAH PERSPEKTIF
oleh: Nitya Laksmiwati

Pekerja membuka lapisan marmer di tempat yang diduga makam Yesus.
Foto: Dusan Vranic, AP
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Seorang imam Yunani berdiri di dalam Edicule yang telah
direnovasi di Gereja Makam Suci, yang secara tradisional
diyakini sebagai tempat penyaliban Yesus,
di Kota Tua Yerusalem, 20 Maret 2017.
Foto: Sebastian Scheiner, AP

tempat pembaringan jenazah untuk mencegah
jemaat atau peziarah tidak mengambil batu asli
sebagai suvenir ketika mengunjungi makam ini.
Terlepas dari banyaknya kontroversi, iman
orang Kristen meyakini bahwa Yesus, adalah Anak
Allah yang telah ditangkap, diadili (tanpa ada
kesalahan yang terbukti), disalibkan, mati dan
dikuburkan. Kebangkitan-Nya di antara orang mati,
naik ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah

merupakan penggenapan-Nya yang sempurna.
Inilah landasan iman Kristiani yang hakiki,
bukannya sibuk berdebat dan mencari sesuatu
yang mati - yaitu kuburan-Nya.
The Tomb of Jesus di Yerusalem telah dibuka
kembali untuk umum pada 20 Maret 2017. Makam
ini tetap merupakan destinasi impian bagi banyak
orang dari lintas agama di seluruh dunia. 

Pendeta Kristen
dan tamu lainnya
menghadiri upacara
yang menandai akhir
dari pekerjaan restorasi
di tempat makam
Yesus, di Gereja Makam
Suci, di Kota Tua
Yerusalem.
Foto: Reuters

Diolah dari:
The Jerusalem Post: The Tomb of Jesus Re-opens after Restoration http://www.jpost.com/Christian-News/The-tomb-of-Jesus-reopensafter-restoration
Israel 21C: Restored tomb of Jesus Unveiled in Jerusalem https://www.israel21c.org/restored-tomb-of-jesus-unveiled-in-jerusalem/
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KUISALKITAB

Tebaklah kalimat di kotak kuning dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Huruf terakhir jawaban 1-13
terletak di kotak kuning. Petunjuk: kalimat tersebut terdiri dari 2 kata berbahasa Latin, huruf ke-8 adalah Z.
1. Golongan dari para Ahli Taurat
2. Doa meminta kehadiran Roh Kudus
3. Kaisar yang berkuasa saat Yesus lahir
4. Yesus dan para murid sedang menaiki ini saat ada badai
5. _____ dan Arsitharkus, keduanya orang Makedonia,
teman seperjalanan Paulus
6. Dewa harta benda dan kekayaan yang disembah /
berhala. Disebutkan di Matius dan Raja-raja
7. Kota asal wanita yang bertemu Yesus di sumur Yakub
8. Kota ini merupakan pusat agama Kristen pada abadabad pertama Masehi
9. Yusuf dijual ke tanah ini lalu kemudian diangkat menjadi
penguasa atas seluruh tanah ini oleh Firaun.
10. Yunus diutus ke kota ini.
11. Yang dilakukan orang-orang di Bait Allah dan membuat
Yesus marah
12. Maria menggunakan ini untuk meminyaki kaki Yesus
13. Di kota ini Paulus membaptis Gayus dan Stefanus
Nama pemenang kuis edisi-1:
Roosdiana Quentarina, Jacko Ryan
kerenhaaurora69@gmail.com, Doandy Yonathan
Evi Hutagalung
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14. Bahasa yang digunakan di kitab Perjanjian Lama
15. Di kampung ini Yesus menampakkan diri kepada 2
orang murid
16. Ia diadili dan dirajam sampai mati karena dianggap
menghujat Nabi Musa dan Allah.
17. Istrinya hamil dari hubungan gelap dengan Daud
18. Diberi nama Esek, Sitna, Rehobot dan Syeba oleh
Ishak
19. Pekerjaan Petrus dan Andreas
20. Suami dari Safira. Pasangan suami istri ini bersaksi
dusta atas hasil penjualan tanah mereka.
21. Bapak segala bangsa
22. Dicurahkan kepada para rasul 50 hari setelah Yesus
bangkit
23. Sekarang adalah kota Romawi
24. Tempat asal Yesus
25. (Diulang) Perayaan syukur atas masa panen
26. Mata uang Yahudi; ukuran timbangan sebesar 11,4 gr

Kirimkan jawaban kamu beserta nama lengkap dan nomor HP
melalui email: sahabat.gkikb@gmail.com dan dapatkan hadiah menarik.
Untuk pengambilan hadiah, pemenang akan dihubungi oleh Redaksi.

BERDOA DENGAN
JUJUR

RESENSI

Judul Asli: Praying The Truth . Pengarang: William A. Barry, SJ
Penerbit: PT. Kanisius . Jumlah Halaman: 176 . Tahun Terbit: 2016

oleh: Pnt. Daniel Bani Winni Emma

S

eorang jemaat datang kepada Pendeta
dan mengungkapkan kebingungannya
dalam hal berdoa. “Apa yang sepatutnya
aku katakan pada Tuhan ketika berdoa?”,
tanya orang itu. Bagaimana jika pertanyaan itu
diajukan pada saudara? Apa jawab saudara? Tentu
dengan cepat kita dapat menjawab, misalnya
rasa syukur, ucapan terima kasih, permohonan,
permintaan, dan keluh kesah.
William A. Barry juga ikut serta memberi jawab
pada pertanyaan serupa. Barry percaya bahwa
seseorang dapat menceritakan apapun kepada
Tuhan. Apapun. Dalam bab-bab bukunya, Barry
menyebutkan dan menjelaskan hal-hal apa saja
yang dapat kita sampaikan kepada Tuhan. Di
antaranya mungkin asing, tak pernah terpikirkan,
bahkan mengusik anda.
1. Bercerita kepada Tuhan tentang ketertarikanmu
2. Bercerita kepada Tuhan tentang ketakutanmu
3. Bercerita kepada Tuhan tentang keberhasilanmu
4. Bercerita kepada Tuhan tentang kesedihanmu
5. Bercerita kepada Tuhan tentang kepicikanmu
6. Bercerita kepada Tuhan tentang kemarahanmu
7. Bercerita kepada Tuhan tentang seksualitasmu
8. Bercerita kepada Tuhan tentang dosa-dosamu
9. Mengungkapkan ketidaksetujuan dengan Allah
Dari bab-bab itu, Barry dengan menarik
memainkan kata berdoa dengan bercerita.
Permainan kata itu bukan tanpa dasar, bahkan
dapat dikatakan sangat teologis. Ia menganggap
Tuhan sebagai sahabatnya. Hal ini sejalan
dengan sikap Yesus yang “tidak menyebut kamu
lagi hamba, sebab hamba tidak tahu, apa yang
diperbuat oleh tuannya, tetapi Aku menyebut kamu
sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada
kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari
Bapa-Ku.” (Yoh. 15:15) Sudah seharusnya undangan
Yesus untuk menjadikan kita sahabat-Nya, kita
sambut gembira dengan menganggap Dia sebagai
sahabat kita.

Barry yakin bahwa dalam relasi persahabatan
dengan Allah, kejujuran adalah modal utama.
Kejujuran itu Barry tunjukkan dengan keberanian
untuk masuk dalam hal-hal yang bagi budaya
tertentu terasa tabu, misalnya pada bab bercerita
pada Tuhan tentang seksualitasmu. Juga hal-hal
yang tidak biasa disampaikan, misalnya pada bab
mengungkapkan ketidaksetujuan dengan Allah
karena terkesan tidak menghormati-Nya. Tetapi
justru dalam hal-hal semacam itulah keintiman
dengan Allah terlihat jelas.
Nyanyian-nyanyian pemazmur yang terkumpul dalam kitab Mazmur adalah sumber
inspirasi William A. Barry. Dengan cermat Barry
menunjukkan bagaimana pemazmur menceritakan
apapun pada Tuhan dan dengan demikian memperlihatkan relasi yang akrab dan mendalam.
Lewat tulisannya, Barry hendak membawa
pembaca masuk ke dalam kehidupan yang intim
dengan Tuhan. Sekaligus, ia hendak menegaskan
bahwa keintiman itu takkan tercapai tanpa adanya
kejujuran. Sebagaimana keintiman sepasang
suami-istri atau keakraban antarsahabat takkan
tercapai tanpa kejujuran. Demikian pula tak ada
kedalaman relasi persahabatan antara manusia
dengan Tuhan tanpa kejujuran. Bermodalkan keterbukaan dan kejujuran itulah kita datang pada
Tuhan dalam doa. 
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“Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga
tidak akan mengampuni kesalahan kamu”
Matius 6:15
32
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