Sahabat Terkasih,
Saat Anda mengejar kebenaran, saya berdoa
agar Anda menemukan kasih.
Dalam dunia yang makin kejam, Anda harus memiliki
keberanian untuk menjadi selembut bunga
dan sekaligus sekeras berlian.
Tetaplah setia. Tetaplah berpegang pada kebenaran.
Tetaplah kuat.
Di dalam perkataan dan perbuatan, jadilah cahaya yang
menerangi jalan menuju gunung batu perlindungan.
Yakinlah. Anda tidak mungkin gagal karena Anda
berasal dari batu yang tak terkalahkan.

“Tidak ada fondasi yang lebih kokoh daripada Batu Karang yang
di atas-Nya kita dipanggil untuk membangun kehidupan kita,
pernikahan kita, dan impian-impian kita. Buku baru Lisa, Tangguh,
akan menantang Anda untuk menemukan lebih jauh tentang
siapakah Allah itu dan, pada gilirannya, menemukan lebih jauh
tentang siapa diri Anda.
Steven Furtick, pastor, Elevation Church;
penulis buku laris versi New York Times

“Ada begitu banyak ketidakpastian dalam dunia kita sekarang. Sulit
diketahui apa atau siapa yang mesti dipercayai. Itulah sebabnya buku
Lisa Bevere, Tangguh, ini sangat relevan. Lisa menulis dengan penuh
keyakinan, tenang, dan anggun sembari ia memimpin Anda dalam
suatu perjalanan rohani menuju kebenaran yang tidak tergoyahkan.
Kata-katanya berlaku sepanjang segala zaman dan sekaligus jitu,
mengundang kita kembali ke dalam kekudusan, keteguhan, dan
kebenaran yang tertanam di dalam Kristus.”
Craig dan Amy Groeschel, pastor Life.Church;
penulis From This Day Forward

“Penting. Berbobot. Meyakinkan. Lisa Bevere gigih dalam keyakinannya untuk berdiri di atas dan untuk Kebenaran. Suaranya yang
nyaring mengingatkan kita bahwa Kebenaran itu memiliki Nama,
dan Nama itu dapat kita ketahui. Jika Anda merindukan sebuah
tempat yang tak tergoyahkan untuk menambatkan hidup Anda (dan
kita semua pasti merindukannya), Tangguh akan menolong Anda
berjalan menuju satu-satunya Gunung Batu yang tidak berubah—
Yesus. Jangan jauh-jauh dari buku ini dan, lebih penting lagi, kiranya
halaman-halamannya yang penuh keyakinan ini tetap terbuka di
tangan Anda.”
Louie dan Shelley Giglio, perintis Passion Conferences

“Wow! Teman saya terkasih, Lisa, melakukan pukulan home run:
‘Ketika kebenaran menjadi cair, terputus pula hubungan kita dengan
jawaban-jawaban yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kebenaran
yang sejati adalah batu karang. Tangguh. Tidak mungkin terbelah.
Tidak tergoyahkan. Tidak terkalahkan.’ Dalam generasi dan budaya

ketika kebenaran terhanyut mengikuti tren, kebenaran alkitabiah
yang Lisa bagikan dalam buku ini sangat dibutuhkan.”
Christine Caine, penulis buku laris dan pendiri
The A21 Campaign dan Propel Women

“Bagaikan permadani indah yang terbuat dari bahan paling elegan,
tak ada yang dapat menyangkal bahwa Tangguh memadukan
semangat, kerentanan, dan karunia ilahi Lisa Bevere yang menghembuskan angin pembebasan bagi setiap pembaca. Dengan kasih dan
pengertian, Bevere membawa kita ke dalam perjalanan yang akan
mengubah pikiran Anda, menyembuhkan hati Anda, dan mengisi
roh Anda dengan pewahyuan tentang rencana Allah yang sempurna
untuk kehidupan Anda.”
Sarah Jakes Roberts, penulis Don’t Settle for Safe

“Buku ini mengandung hikmat yang dalam, tetapi juga sangat
pribadi. Lisa adalah penulis berbakat dan teman tepercaya yang
akan memandu kita menuju pengertian setegar karang tentang identitas sejati kita di dalam Kristus.”
Sheila Walsh, penulis In the Middle of the Mess

“Saat membaca halaman-halaman pembuka karya yang penuh
keberanian ini, ada dua pernyataan yang selaras dengan pengalaman
saya tentang Kristus dan Kerajaan-Nya. ‘Ketika kekaguman tersebut
dilucuti, kita mendapati diri kita diselubungi oleh kebingungan dan
pembandingan’ dan ‘Ketika kebenaran menjadi cair, terputus pula
hubungan kita dengan jawaban-jawaban yang lebih besar dari kita
sendiri.’ Terkait dengan kondisi manusia, dua realitas tersebut sangat
menohok. Saya bergairah membayangkan apa yang akan dibangkitkan, diteguhkan, dan dikobarkan oleh buku ini. Dalam dunia yang
haus akan realitas yang sejati, semoga Anda menemukan hikmat
untuk perjalanan ini, keyakinan akan kepastian, anugerah untuk
menjadi anak seperti adanya Anda, dan keberanian untuk menjadi
terang dalam kegelapan bagi orang-orang lain.”
Bobbie Houston, co-senior pastor Hillsong Church

“Banyak pengkhotbah dan penulis bicara tentang suatu kehidupan
yang ‘Tangguh’ untuk Yesus, tetap Lisa Bevere benar-benar

menjabarkannya. Buku ini diilhamkan oleh Roh Kudus, dan pengurapan-Nya atas hidup Lisa terlihat nyata melalui melalui buku ini.”
Heather Lindsey, penulis/pembicara

“Saya tidak akan pernah lupa saat Lisa menceritakan kepada saya
rencananya untuk menulis buku ini, Tangguh. Duduk di mobil,
dengan air mata mengaliri wajah, saya terpana menyimak topik yang
relevan dan sangat menggugah ini. Dalam dunia yang memandang
kebenaran sebagai hal yang relatif, dengan piawai Lisa membahas
topik-topik yang sulit, menyampaikan jawaban-jawaban yang telak,
dan membangun dasar alkitabiah yang dapat menjadi sandaran kita
sampai bertahun-tahun mendatang. Lisa berhasil melakukannya
lagi! Dia menulis buku-buku yang tidak hanya menyenangkan untuk
dibaca, tetapi memang wajib kita baca.”
Havilah Cunnington, rekan-pendiri Truth to Table

“Saya sangat antusias menyambut buku Lisa ini! Dia sahabat
terkasih kami, dan ia menyampaikan pesan yang sangat jitu untuk
saat ini. Dia dan John adalah sahabat dan pemimpin yang luar biasa
dalam hidup kami, dan kami sangat senang dengan apa yang Allah
lakukan di dalam dan melalui mereka.”
Brian dan Jenn Johnson, perintis Bethel Music
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1
TANGGUH

Pandanglah gunung batu yang darinya
kamu terpahat, dan pada lubang penggalian
batu yang darinya kamu tergali.
Yesaya 51:1

S

elama lebih dari setahun, saya merenungkan ayat ini
dan terpikat oleh gunung batu ini, batu istimewa ini…
ketangguhan ini.
Dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah
adamant. Kata ini berarti tidak tergoyahkan, tahan banting,
dan pantang menyerah baik dalam pendapat maupun
kedudukan. Kata adamant, dengan demikian, lebih sering
dikaitkan dengan sikap keras kepala. Namun, berbagai
kata sifat dan kata keterangan yang berkaitan dengan kata
adamant sebenarnya tidak mencerminkan makna aslinya.
Adamant pada mulanya merupakan kata benda dan, dalam
berbagai hal, merupakan impian.
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Konsep adamant memiliki sejarah yang panjang dan
mistis. Awalnya adamant dikenal sebagai batu. Lebih
tepatnya: sebagai batu yang tidak dikenal. Batu tersebut
mewakili mineral asing yang keberadaannya diperkirakan
oleh bangsa Yunani kuno. Para ahli matematika, filsuf, dan
kaum mistik semula membayangkannya sebagai batu yang
tiada duanya, batu yang sangat tangguh sehingga tidak
mungkin ditembus atau dihancurkan. Tanpa retakan atau
kepingan, batu itu jelas tak terkira kerasnya, dan sekaligus… sangat memikat.
Batu ini memiliki kemampuan tunggal untuk menarik
dan menolak benda-benda. Batu ini mampu menarik benda
lain, tetapi tidak dapat ditarik; bersifat magnetik, tetapi
tidak dapat digerakkan. Batu ini memiliki hubungan yang
unik dengan cahaya. Batu ini dapat mengumpulkan cahaya,
memfokuskannya, mengarahkan kembali pancarannya.
Api tidak akan dapat menembus tempurungnya dan, begitu
dijauhkan dari kobaran api, batu ini akan langsung terasa
dingin.
Semua itu hanyalah sebagian teori tentang batu adamant
tersebut. Bagian yang paling pelik adalah bagaimana cara
menemukan batu itu. Apakah batu itu akan ditemukan di
pusat bumi yang gelap-gulita? Apakah batu-batu terlahir
dari api dan terlontar dari perut gunung berapi? Atau,
apakah batu ajaib ini tersembunyi di kedalaman laut?
Apakah dewa-dewa akan memberikannya sebagai hadiah?
Orang-orang Yunani menamakan batu misterius itu
adamas, yang berarti “tak terkalahkan.” Meskipun tidak
ada secuil pun bukti yang menunjukkan bahwa adamas
benar-benar ada, mereka membayangkan berbagai cara
untuk menggunakan batu yang sakti mandraguna itu.
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Senjata-senjata dapat dibuat dari mineral ini. Adamas
akan melahirkan pedang, kapak, dan pisau yang tidak
akan patah dalam pertempuran dan perisai yang tidak
akan tertembus. Anak panah paling tipis yang dibuat
dari adamas akan menembus sasaran paling kuat dengan
mudah. Bagaimana dengan baju zirah? Para pejuang yang
memakai baju baja anti-tembus dari adamas akan tak
terkalahkan. Kegelapan tidak akan menghentikan mereka
karena cahaya yang terpantul oleh adamas itu akan menyilaukan mata musuh dan sekaligus menerangi jalan mereka
menuju kemenangan.
Kepercayaan pada batu ini sangat kuat sampai-sampai
teori tentang keberadaannya menyebar ke utara melalui
Eropa hingga mencapai pesisir Britania Raya. Di sanalah
kata Yunani adamas menjadi kata adamant yang kita kenal.
Dan, di sanalah kata itu menunggu untuk diungkapkan.
Dengan ditemukannya berlian pada sekitar 400 SM di
India, orang-orang yakin bahwa akhirnya manusia menemukan adamant yang sudah sekian lama dicari. Kekuatan
batu lain tak bisa dibandingkan dengan berlian. Setiap batu
lain yang terbentuk oleh api berkualitas rendah akan pecah
berkeping-keping ketika menghadapi ketangguhan berlian.
Batu mulia yang satu ini lahir di dalam rahim api dan
tekanan yang sangat hebat sehingga semua komponennya
yang berkualitas rendah terbakar habis dan hanya tersisa
satu elemen: karbon, terikat dalam berlian yang berbentuk
seperti kristal.
Selama berabad-abad, kata adamant dan diamond
(berlian) digunakan secara bergantian untuk menggambarkan hal-hal yang tak terkalahkan, tak tergoyahkan, dan
tak terhancurkan. Raja pengkhotbah, Charles Spurgeon,
17
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dan tokoh Puritan legendaris, John Bunyan, menggemakan
kata-kata Nabi Zakharia ketika meratapi kondisi hati
orang-orang yang membangkang terhadap Firman Allah
sehingga hati mereka lebih keras dari batu api:
Mereka membuat hati mereka keras seperti batu
adamant, supaya jangan mendengar pengajaran dan
firman yang disampaikan TUHAN semesta alam melalui
roh-Nya dengan perantaraan para nabi yang dahulu.
Oleh sebab itu datang murka yang hebat dari TUHAN.
(Zakharia 7:12 KJV)

Terjemahan yang lebih kontemporer dari ayat ini mengganti kata adamant dengan kata diamond (berlian):
Mereka membuat hati mereka sekeras berlian supaya
jangan mendengar hukum dan firman yang disampaikan
TUHAN semesta alam melalui roh-Nya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka
yang hebat dari Tuhan semesta alam.
Setelah akhir 1700-an, seorang imuwan Prancis, Antoine
Lavoisier, menemukan bahwa, jika diberi cukup panas dan
oksigen, berlian akan menguap. Dengan penemuan ini,
kata berlian dan adamant tidak lagi dikait-kaitkan, dan
pencarian terhadap adamant yang tak bisa dihancurkan,
tak bisa digerakkan, dan tak bisa dikalahkan itu pun surut.
Kata itu tetap menggambarkan suatu batu ajaib yang tak
ada wujudnya. Namun diimpikan oleh manusia. Arkenstone
yang muncul dalam tulisan J.R.R. Tolkien tampaknya
merujuk pada mitos tentang asal muasal adamant tersebut.
Selama lebih dari dua milenium, orang terus-menerus
mencari adamant, tetapi selalu gagal menemukannya.
Namun, saya bertanya-tanya . . .
18
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Bagaimana asal muasal pencarian ini? Apakah konsep
adamant ini merupakan benih inspirasi yang ditanam oleh
Allah? Mengapa kita bermimpi tentang sesuatu yang belum
pernah dilihat oleh seorang manusia pun,
dan mengapa kita berbicara tentang
sesuatu yang tidak dikenal? Atau, apakah
Mungkinkah
batu itu sebenarnya ada di antara kita,
tujuan adamant tetapi kita tidak menyadarinya? Mungkin
adamant tidak dimaksudkan sebagai
adalah
sarana peperangan dan kehancuran,
menggali
tetapi sarana perlindungan dan pemeliapa yang
haraan. Bukankah batu yang kita cari itu
tersembunyi di menyambut semuanya? Mungkinkah
dalam diri kita? tujuan adamant adalah menggali apa
yang tersembunyi di dalam diri kita?
Dalam dunia ketika kebenaran meluncur dan meliuk-liuk
mengikuti tren populer dan arus budaya masa kini,
bukankah ada baiknya kita memiliki sesuatu yang tetap
teguh?
Tak tergoyahkan?
Tak terkalahkan?
Tak berubah-ubah?
Mungkin perenungan ini tidak lebih dari pertanyaan-pertanyaan konyol tentang batu yang tidak ada. Kita hidup
pada masa ketika orang sudah tidak lagi pergi mencari
batu bertuah. Kita orang-orang realis yang telah mengetahui bahwa bintang-bintang itu tak lain adalah gas yang
berpijar. Kita sudah berjalan di atas bulan yang tandus dan
mengirim alat-alat penjelajah ke gua-gua yang dalam dan
gelap di dasar laut. Kita tidak lagi takjub pada hal-hal yang
semula membangkitkan rasa kagum.
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Akan tetapi, ketika kekaguman tersebut dilucuti, kita
mendapati diri kita diselubungi oleh kebingungan dan
pembandingan
Orang-orang yang berpendidikan tinggi sering tidak
memiliki tujuan hidup dan kesempatan.
Kita terbelenggu oleh sistem moneter berdasarkan kredit
yang dirancang untuk menjerat orang dalam utang.
Sistem politik yang diciptakan para pendiri negara
(Amerika Serikat) untuk mempersatukan rakyat sekarang
justru membuat kita terpecah-belah.
Kita memiliki jejaring yang sangat luas, tetapi tidak
memiliki hubungan yang kuat atau keintiman yang
sungguh-sungguh.
Kita telah memilih untuk hidup berdasarkan apa yang
kita lakukan, tetapi tetap saja tidak terpuaskan.
Kita menggunakan teknologi untuk melemparkan batu
kepada orang-orang yang tidak kita lihat.
Ketika kebenaran menjadi cair, terputus pula hubungan
kita dengan jawaban-jawaban yang lebih besar dari diri
kita sendiri.
Kebenaran yang sejati adalah batu karang. Tangguh.
Tidak mungkin terbelah. Tidak tergoyahkan. Tidak
terkalahkan.
Yesus adalah kebenaran. Dan, menurut saya, Yesus
adalah Ketangguhan yang Sejati.

Yesus yang Tangguh
Tidak ada batu di bumi ini yang sanggup bertahan di
hadapan Sang Batu Hidup. Di dalam Kristus, segala
sesuatu yang dicari oleh bangsa Yunani dan kaum mistik
20
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tadi terwujud menjadi kenyataan. Dialah Gunung Batu
kita, Batu Penjuru kita, dan Adamant yang sekian lama kita
nanti-nantikan. Kristuslah Batu yang tidak pernah berubah-ubah, tetapi berkuasa untuk mengubah segala sesuatu.
Dan Gunung Batu itu sudah berabad-abad ada di antara
kita. Ketika bangsa Israel mengembara di padang gurun
seakan-akan tanpa tujuan, Musa menyatakan kehadiran
Gunung Batu ini:
Gunung Batu, yang pekerjaan-Nya sempurna,
karena segala jalan-Nya adil,
Allah yang setia, dengan tiada kecurangan,
adil dan benar Dia. (Ulangan 32:4)

Dan setelah menjalani hidup di padang gurun, Daud
berseru kepada Allah pada hari pembebasannya:
Aku mengasihi Engkau, ya TUHAN, kekuatanku!
Ya TUHAN, bukit batuku, kubu pertahananku dan
penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku
berlindung,
perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku!
(Mazmur 18:1–2)

Dalam Alkitab Perjanjian Lama, kata Ibrani yang digunakan untuk gunung batu memiliki arti “tempat perlindungan yang tidak dapat ditembus.” Gunung Batu ini
adalah kekuatan kita, pijakan kokoh kita di tengah dunia
yang penuh kerikil. Yesus adalah kubu pertahanan kita
yang kuat ketika musuh ingin mencekik kita. Gunung Batu
inilah tempat pertolongan kita, pelindung kita, dan perisai
pertahanan kita. Kristus mengurapi kita dengan minyak
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Roh-Nya dan menyatakan keselamatan-Nya di hadapan
para pemfitnah kita.
Pada hakikatnya, kita semua adalah pelarian di bumi
ini. Kita mencari tempat suci yang tinggi dan aman. Kita
merindukan rasa aman dari sebuah dunia yang adil. Seperti
bangsa Israel, kita sudah meninggalkan para mandor Mesir
kita, tetapi kita belum menaklukkan suara-suara perbudakan yang jejak kekejiannya masih membekas pada diri
kita. Meskipun demikian, Sang Gunung Batu menyertai
kita saat kita mengembara di padang gurun tempat tujuan
hidup kita ditetapkan dan dipersiapkan, tetapi kita tidak
menyadarinya. Inilah saat yang tepat untuk menyadari
kehancuran kita dan menjatuhkan diri lagi ke atas Batu itu
supaya kita dapat dipulihkan.
Dan barangsiapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur
dan barangsiapa ditimpa batu itu, ia akan remuk.
(Matius 21:44)

Ayat ini menunjuk pada Yesus, Sang Batu dan Sang Anak.
Keduanya sama-sama ditolak oleh manusia meskipun
telah ditetapkan Allah. Sang Anak adalah Sang Batu yang
datang untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan manusia
penindas dan Dia adalah Batu Penjuru yang menegakkan
kerajaan Allah. N.T. Wright menyoroti keterkaitan tersebut:
Dan—dalam bahasa Inggris, huruf-huruf dalam kata
“Son” (“Anak”) adalah sama dengan huruf-huruf yang
ada dalam kata “Stone” (“Batu”), dengan tambahan
dua huruf, demikian juga dalam bahasa Ibrani, secara
kebetulan, huruf-huruf yang ada dalam kata ben (anak)
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adalah sama dengan huruf-huruf dalam kata eben
(batu), dengan tambahan satu huruf.1

Saya sangat bersyukur karena di dalam Kristus kita
ditambahkan baik kepada Sang Batu maupun kepada Sang
Anak. Di dalam Kristus, mereka yang
terkucil menemukan rumah dan
mereka yang terserak berkumpul
Di dalam
menjadi satu. Kristus adalah Batu
Kristus, mereka
yang dibentuk dari Gunung Allah,
yang terkucil
tetapi tanpa sentuhan tangan manusia.
menemukan
Dia adalah Batu yang di hadapan-Nya
rumah dan
tidak ada kerajaan dunia yang dapat
bertahan. Daniel menubuatkan perlamereka yang
wanan terhadap Kristus Sang Adamant
terserak
ketika ia menguraikan mimpi yang
berkumpul
dirahasiakan itu dan menafsirkan
menjadi satu.
artinya kepada Raja Nebukadnezar:
Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah
patung yang amat besar! Patung ini tinggi, berkilaukilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku, dan
tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya
dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan
pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi
dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi
dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit
lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu
menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi
dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannyalah juga besi, tanah liat, tembaga,
perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti
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sekam di tempat pengirikan pada musim panas, lalu
angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekasbekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa
patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi
seluruh bumi. (Daniel 2:31–35)

Dalam Kristus, benih menjadi batu, dan batu berkembang menjadi gunung. Gunung yang memenuhi seluruh
bumi adalah Sion, dan batu benih
gunung ini adalah Kristus. Jika kita
Izinkan hati Anda secara bodoh membangun hidup kita
dengan bahan-bahan yang tidak akan
berguncang,
dapat bertahan dari terjangan Sang
karena Dia
Batu, upaya-upaya kita akan pecah
terlalu mengasihi dan berserakan, tertiup oleh angin
waktu. Yesus mengguncangkan segala
Anda untuk
membiarkan Anda sesuatu yang dapat diguncangkan
sehingga yang tersisa hanyalah yang
terperangkap lagi sejati dan yang tidak terguncangkan.
dalam separuhTerimalah getaran itu, Saudaraku.
Izinkan hati Anda berguncang karena
kebenaran.
Dia terlalu mengasihi Anda untuk
membiarkan Anda terperangkap lagi dalam separuh-kebenaran dan fondasi kerajaan yang cacat. Anda diciptakan
untuk menjadi batu-batu yang hidup.

Batu Hidup
Dan datanglah kepada-Nya, batu yang hidup itu, yang
memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih
dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga
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dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan
suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk
mempersembahkan persembahan rohani yang karena
Yesus Kristus berkenan kepada Allah. (1 Petrus 2:4–5)

Dalam Alkitab terjemahan versi The Message, ayat ini
dimulai dengan “Selamat datang pada Batu yang hidup,
sumber kehidupan.” Di dalam Kristus, hati kita menjadi
hidup, dan kita juga menjadi batu yang hidup, ditempatkan di dalam tubuh Kristus untuk mewujudkan tujuan
hidup kita. Kita ada di sini untuk memberikan hidup kita
dalam pelayanan untuk membangun sebuah rumah atau
tempat suci rohani. Peran kita bukan sebagai pembangun.
Kita adalah bahan bangunan yang digunakan oleh Kristus
untuk membangun gereja-Nya.
Saya suka kata sanctuary (tempat suci). Maknanya
adalah tempat pemeliharaan atau tempat bernaung, tempat
peristirahatan yang aman, perlindungan, dan tempat yang
menjadikan kita kebal terhadap serangan musuh. Sungguh
suatu gambaran yang luar biasa tentang kehidupan kita
sebagai batu-batu adamant yang mendatangkan rasa
aman! Tempat suci ini bukan gedung yang mati. Tempat
suci ini menampung para pengungsi dan penuh kehidupan.
Di sana kita mempersembahkan hidup kita kepada Bapa
seperti yang dilakukan oleh para imam di Bait Suci. Petrus
melanjutkan uraiannya dalam 1 Petrus 2:6–8:
Sebab ada tertulis dalam Kitab Suci: “Sesungguhnya,
Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih,
sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya
kepada-Nya, tidak akan dipermalukan.” Karena itu bagi
kamu, yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang

25

TANGGUH

tidak percaya: “Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru, juga telah
menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan.”
Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat
kepada Firman Allah; dan untuk itu mereka juga telah
disediakan.

Saya tahu kadang-kadang ada perkataan dan perbuatan
yang membuat kita ingin bungkam tentang fakta bahwa kita
orang Kristen yang rutin ke gereja, tetapi jangan sekali pun
kita malu akan Batu Penjuru kita. Yesus itu tidak bercela.
Kita adalah berlian bercela yang sering memudarkan kecemerlangan-Nya dengan perbuatan kita, tetapi Sang Ahli
Bangunan memahat kita sedemikian rupa sehingga cacatcela kita tertutupi dan keindahan kita terpancar.
Orang-orang mengecewakan kita.
Orang-orang tidak peduli pada kita.
Kita saling mengecewakan dan tidak peduli satu sama
lain, tidak seperti Yesus peduli pada kita.
Akan tetapi, sepanjang hidup ini, kita harus menghormati Yesus karena Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia
diuji dan tidak pernah goyah atau gagal. Yesus berkomitmen
untuk mengasihi mempelai-Nya yang bercacat cela, gereja-Nya, sehingga mereka menjadi cemerlang dan siap-sedia
menyambut-Nya. Bukankah semestinya kita melakukan
yang sama?
Dalam kitab Yesaya, kita membaca:
Sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH:
“Sesungguhnya, Aku meletakkan sebagai dasar di Sion
sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang
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mahal, suatu dasar yang teguh: ‘Siapa yang percaya,
tidak akan gelisah!’” (28:16)

Kata bahasa Ibrani untuk gelisah
juga berarti “gusar dan cemas.” Ayat Yesus berkomitmen
untuk mengasihi
itu mengandung janji bagi kita—bagi
Anda dan saya: kita yang percaya
mempelai-Nya
tidak akan gelisah, gusar, atau cemas.
yang bercacat
Kita akan terlindung dalam damai
cela, gereja-Nya,
sejahtera yang sempurna sepansehingga mereka
jang pikiran kita tertuju pada Baju
Penjuru kita yang tangguh (Yesaya menjadi cemerlang
26:3).
dan siap-sedia
Dengan Yesus, fokusnya bergeser,
menyambut-Nya.
dan Dia yang disingkirkan (Yesus)
menjadi rumah perlindungan bagi orang-orang buangan.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya
kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari
Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan
kepada terang-Nya yang ajaib: kamu, yang dahulu bukan
umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya,
yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah
beroleh belas kasihan. (1 Petrus 2:9–10)
Dulu kita bukan milik-Nya; sekarang kita milik-Nya.
Dulu kita ditolak; sekarang kita diterima. Dulu kita terpecahbelah; sekarang di dalam Kristus kita dipersatukan.
Tetapi Anda . . . tetapi saya . . . tetapi kita, orang luar
yang banyak ini . . . dipilih oleh Allah dan dipanggil untuk
melayani sebagai imam dari suatu umat yang kudus. Kita
bersaksi tentang apa yang telah dilakukan-Nya dalam
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hidup kita. Kebaruan-Nya ditukarkan dengan diri kita
yang lama, dan kematian kita digantikan dengan
kehidupan-Nya. Kita menyambut Batu itu dan berseru dari
timbunan puing-puing kehidupan kita, mengundang Sang
Batu Penjuru untuk menjadikan kita
utuh. Dalam Kristus, kita yang dulu
ditolak sekarang diterima. Di dalam
Di dalam Dia,
kita yang dulunya Dia, kita yang dulunya bukan
apa-apa,
sekarang
memiliki
bukan apa-apa, segalanya.
sekarang memiliki
Batu Penjuru kita bukan sisa-sisa
masa lalu yang terpendam. Yesus
segalanya.
bukan batu mati yang ditambang
dari perut bumi yang mencair. Kristus adalah Sang Batu
Hidup dan Dia merancang sutu permulaan yang baru bagi
kita. Dia Batu yang tidak pernah berubah, tetapi berkuasa
untuk mengubah kita.

Batu dan Benih
Dalam arsitektur kuno, batu penjuru dianggap sebagai
benih yang akan bertunas dan menumbuhkan seluruh
bangunan. Batu penjuru adalah titik awal suatu pola yang
akan diikuti oleh batu-batu yang lain. Batu penjuru harus
diletakkan secara tepat. Karena itu, para pembangun
menggunakan konstelasi bintang untuk menyejajarkan
batu penjuru itu dengan titik-titik kompas. Betapa indah
bahwa bintang-bintang pun mewartakan kedatangan Batu
Penjuru kita.
Arsitektur modern tidak lagi menggunakan batu
penjuru sebagai benih sebuah bangunan. Batu penjuru
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hanyalah lempengan dekoratif yang ditambahkan setelah
bangunan selesai untuk mengingat tanggal pendiriannya.
Batu penjuru ini tidak berfungsi secara struktural; ia hanya
suatu pengingat tambahan. Sebaliknya, Yesus bukanlah
tambahan dekoratif untuk hidup kita. Dialah pola kita dan
benih yang dari-Nya seluruh hidup kita berasal.
Selain tempat perlindungan dan benih bagi fondasi kita,
Dia juga Batu Karang yang menyegarkan kita.
Dalam konteks kedatangan Yesus Kristus, Paulus
menjelaskan kepada jemaat di Korintus tentang Batu
Karang yang ada di Kitab Keluaran: “Dan mereka semua
minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum
dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu
karang itu ialah Kristus” (1 Korintus 10:4). Selama bangsa
Israel mengikuti Musa melewati padang gurun, mereka
disegarkan oleh air dari gunung batu—gunung batu yang
mengikuti mereka. Kristus adalah Batu Karang itu. Pada
saat itu pun, kasih dan pemeliharaan Allah yang lembut
sudah menyertai mereka, dan Yesus menjadi penjaga
barisan belakang mereka.
Sungguh sulit dimengerti.
Batu Karang ini tidak hanya menyediakan air bagi
jutaan orang, tetapi juga berjalan bersama mereka. Allah
tampil sebagai tiang awan pada siang hari, tiang api pada
malam hari, dan Batu Karang itu terus mengikuti mereka
siang dan malam. Sungguh suatu gambaran yang sangat
indah tentang pemeliharaan Allah yang selalu menyertai
bangsa Israel saat mereka berjalan melewati padang gurun.
Menurut beberapa tradisi rabinik, Batu Karang tersebut
menyerupai saringan, yang menggelinding menyertai
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mereka dan bergeming di dekat kemah pertemuan pada
saat bangsa itu berhenti di suatu tempat.2
Entah batu padang gurun ini mengikuti mereka secara
harfiah entah secara kiasan, Paulus mengatakan bahwa
batu karang ini melambangkan kehadiran Kristus pada
masa lalu, sang penjaga barisan belakang yang senantiasa
menyertai mereka. Batu karang itu bicara tentang Imanuel,
Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Sekarang pun Batu
Karang itu berjalan menyertai kita melewati padang gurun
kehidupan, menyegarkan kita dengan air kehidupan.
Dibuka-Nya gunung batu, maka terpancarlah air,
lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai.
(Mazmur 105:41)

Dalam hidup ini kadang-kadang kita mengalami masamasa padang gurun, dan padang gurun memiliki suatu
cara untuk mengungkapkan sumber kehidupan kita. Ada
musim-musim kering yang berlangsung beberapa minggu,
ada juga yang berbulan-bulan, dan ada juga yang merentangkan tangan-tangan keringnya hingga bertahun-tahun.
Tetapi tidak peduli betapapun tandusnya sekeliling Anda
atau berapapun lamanya hal itu berlangsung, ada sungai
yang tersembunyi di padang gurun Anda. Sungai ini tidak
berada di sekitar Anda, melainkan di dalam diri Anda.
Jika Anda haus, jika hidup Anda terasa tandus, berserulah
kepada Batu Karang itu.
Di salib, Batu Karang ini, Yesus, dibuka lagi, dan kali ini
darah dan air yang mengaliri dari sisi lambung-Nya . . . air
untuk membasuh dan darah untuk menebus.
Kebaikan Batu Karang itu tidak terpengaruh oleh keburukan kita. Ketika Sang Adamant menghadapi cacat-cela
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kita, cacat-cela itu menjadi seperti debu di hadapan kesempurnaan-Nya. Bukan berarti Dia tidak menyadari pelanggaran kita. Dia melihat bagaimana pilihan degil kita
mendatangkan penderitaan dan aib kepada diri kita dan
orang lain. Namun, tetap saja Dia
menjadi sebagaimana adanya diri-Nya
. . . baik dan penuh rahmat. Dia Tuhan
Tetap saja
dan Juru Selamat bagi semua orang,
Dia menjadi
dan siapa pun yang menyerahkan
sebagaimana
kehidupan mereka yang hancur
kepada belas kasih-Nya yang tangguh adanya diri-Nya
pasti akan diubahkan.
. . . baik dan

penuh rahmat.
Suatu Nama Baru
Kata Yesus kepadanya: “Berbahagialah engkau Simon
bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu
kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan
Akupun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus dan
di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku
dan alam maut tidak akan menguasainya. (Matius
16:17–18)

“Engkau adalah Petrus.”
Kehidupan yang baru memerlukan sifat yang diperbarui.
Sifat yang diperbarui memerlukan karunia nama baru.
Pernyataan ini pasti tertanam dengan sangat kuat dalam
jiwa Simon. Bagaimana rasanya dikhususkan dan disebut
sebagai batu karang setelah seumur hidupnya ia dikenal
dengan nama yang sangat berbeda?
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Simon. Tidak ada yang salah dengan nama ini. Hanya
masalahnya, nama itu tidak cukup besar. Nama itu berbicara tentang dirinya yang dahulu, bukan siapa dirinya
nanti. Ketika kita berbicara dan mengatakan sesuatu yang
berbeda, kita mulai melihat secara berbeda pula. Petrus
adalah nama baru yang sesuai dengan tujuan ilahinya.
Simon berarti “mendengarkan dan menyimak.” Nama itu
juga dapat berarti “seperti buluh dan lentur (mudah terpengaruh).” Jika kedua arti itu dipadukan, kita mendapatkan nama yang bisa berarti orang yang condong pada apa
yang mereka dengarkan dan mereka simak. Dalam pengertian itu, kita semua adalah Simon, menunggu untuk diberi
nama baru sesuai dengan tujuan hidup kita, karena seperti
Simon, kita pun cenderung bergerak menurut apa yang kita
dengar.
Dalam percakapan dengan Simon tersebut, perubahan
nama itu menggambarkan kedudukan kita di dalam Kristus,
karena Dia akan mengubah tiap-tiap kita dari buluh yang
meliuk ke sana kemari tertiup oleh angin menjadi benteng
yang tangguh.
Simon mengalami perubahan dari nelayan menjadi
penjala manusia. Pemberian nama baru pada Simon itu
menutup halaman-halaman sebuah buku lama sehingga
Allah dapat mengambil pena dan kertas untuk menuliskan
buku yang baru.
Saya bertanya-tanya apakah awalnya nama Petrus
terasa aneh. Atau apakah seumur hidupnya ia sudah rindu
dipanggil dengan nama itu? Apakah hal yang sama juga
berlaku bagi kita? Tahukah Anda bahwa di surga kita
semua akan menerima sebuah batu bertuliskan nama baru
kita—yang sebenarnya—di situ? Yesus berjanji:
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Barangsiapa menang, kepadanya akan Kuberikan dari
manna yang tersembunyi; dan Aku akan mengaruniakan
kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama
baru, yang tidak diketahui oleh siapa pun, selain oleh
yang menerimanya.”(Wahyu 2:17)

Nama baru ini menyatakan kemenangan. Nama itu
diukir menurut cara kita menaklukkan ketakutan-ketakutan kita sehingga menjadi pribadi seperti yang ditetapkan
oleh Allah. Bahwa nama baru kita ditulis di atas batu, bagi
saya itu menakjubkan. Hal itu menyatakan bahwa diri kita
yang lama dapat berubah-ubah, tetapi diri kita yang baru
itu kekal. Mengapa saya memilih untuk hidup dalam
batasan nama yang sesuai dengan keadaan saya pada masa
sekarang ketika Gunung Batu saya menyiapkan bagi saya
nama yang selaras dengan keadaan saya
untuk selama-lamanya? Saya hidup
Saya hidup
untuk bertumbuh dalam keserupaan
dengan nama baru saya.
untuk bertumbuh
Sesuatu berubah ketika perkataan
dalam
Yesus tentang kita menjadi bagian diri
keserupaan
kita. Pada saat-saat seperti itu, kita
dengan nama
dapat memahami secara sekilas apa
baru saya.
artinya mengenal dengan sempurna,
seperti saya sendiri dikenal. Itulah salah
satu dari sekian banyak alasan saya bersukacita bahwa
yang menyambut kedatangan kita di Batu Penjuru kita
adalah Petrus si batu karang.
Ini bukan pertama kalinya Yesus bekerja dengan batu.
Ketika berbicara tentang tukang kayu, kita berpikir tentang
orang yang bekerja dengan kayu. Namun, pada zaman
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Yesus, tukang kayu juga “mahir bekerja dengan batu, besi,
dan tembaga.”3 Batu Penjuru kita akrab dengan batu.
Di bumi, kita dikenal dengan nama pemberian orangtua
kita. Dalam kekekalan, kita akan memiliki nama baru dan
hanya kita yang mengetahuinya. Sampai saat itu tiba, ketika
nama yang tidak diketahui itu diberitahukan kepada kita,
kita memiliki hak istimewa untuk hidup di dalam keajaiban nama Yesus.
Dalam Kristus, batu-batu bergabung membentuk
gunung yang kudus.
Dalam Kristus, benih-benih kecil bertumbuh menjadi
pohon besar.
Dalam Kristus, orang-orang yang keras hati menjadi
batu-batu yang hidup.
Dalam Kristus, yang banyak menjadi satu.

Aman dalam Kristus
Kedudukan kita di dalam Kristus tidak berdasarkan pada
kemampuan kita untuk bertahan. Begitu kita menyembunyikan diri di dalam Dia, kita aman dalam kemampuan-Nya untuk memegang kita. Dalam Kristus, Gunung
Batu kita, Adamant kita, Batu Penjuru kita, kita aman.
Belum lama ini saya terbang ke Chicago, dan dalam
satu jam perjalanan naik taksi menuju hotel, sopir taksi
yang Muslim itu mencoba mengajak saya memeluk agama
Islam. Dia meyakinkan saya bahwa jika saya berdoa setiap
hari dan hidup menurut ajaran Islam, saya akan memiliki
kesempatan untuk masuk ke surga. Jelas-jelas kesempatan
itu merupakan kemungkinan. Tidak ada jaminan, tetapi
ada kesempatan. Dia berbaik hati menawarkan tempat di
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atas batu, tetapi tanpa janji. Saya sangat menyadari bahwa
saya dapat saja tergelincir dan jatuh dari batu ini. Saya
memilih untuk tetap di dalam Kristus; saya bisa saja jatuh,
tetapi tidak akan pernah berada di luar Kristus.
Kita jatuh di dalam Dia, bukan di luar Dia.
Agar kita dapat tinggal di dalam Dia, Allah menempatkan suatu takaran iman-Nya di dalam diri kita. Kita
akan tersandung jika kita beriman kepada seseorang. Kita
tidak akan pernah bimbang jika kita beriman kepada
Tuhan. Izinkan iman Allah memasuki kehidupan Anda.
Undanglah iman-Nya itu masuk. Anda telah mencoba
dengan kekuatan sendiri dan gagal. Anda telah melihat
orang lain goyah saat mereka mencoba mendaki tebing iman
dengan kekuatan sendiri. Memang iman itu tidak terlihat,
tetapi bukan berarti iman itu tidak ada atau tidak akan
terjadi. Iman adalah percepatan harapan yang melompat di
dalam diri kita untuk membantu kita percaya bahwa kita
bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Iman memberi kita
keberanian untuk meminta yang lebih banyak lagi, berani
bermimpi bahwa di dalam Kristus kita juga bisa menjadi
adamant, tak tergoyahkan, dan tak terkalahkan.

Gunung
Kita diundang untuk mendaki gunung-gunung kehidupan
kita dengan kekuatan Allah, mengikuti jejak-Nya. Belum
lama ini saya menuliskan dalam jurnal saya sebagai berikut:
Mereka memanggilku, gunung-gunung tinggi itu, ayo
datang dan aku akan menyambutmu dengan gembira.
Mereka menggodaku dengan misteri-misteri yang tak
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tertandingi, yang hanya dapat diketahui oleh mereka
yang berani. Namun, aku sudah tua dan tidak sekuat
itu. Kenapa panggilanmu baru datang sekarang, setelah
sekian lama? Dia menjawab, “Ya, pendakiannya memang
terjal, tapi Aku kuat. Kekuatanmu akan diperbarui saat
engkau mengikuti jalan yang telah Kutetapkan bagimu.”

Saya tinggal di Colorado sehingga dapat memandang pegunungan sepanjang hari. Jadi, bagi saya, bisikan
Allah untuk mengikuti-Nya naik gunung itu masuk akal.
Saya tidak tahu keadaan tempat Anda tinggal, tetapi ketahuilah ini—Anda telah diundang untuk naik ke gunung
juga. Bukan ke Gunung Sinai, yang dasarnya tidak dapat
disentuh. Anda telah diundang ke Sion, gunung keajaiban
yang hidup.
Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah
yang hidup, Yerusalem surgawi dan kepada beribu-ribu
malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada
jemaat anak-anak sulung, yang namanya terdaftar
di sorga, dan kepada Allah, yang menghakimi semua
orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang
telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, Pengantara
perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang
berbicara lebih kuat dari pada darah Habel. (Ibrani
12:22–24)

Sesuatu terjadi ketika kita melangkah menyambut
undangan yang ajaib ini.
John Muir, naturalis kenamaan yang memperjuangkan
perlunya ruang alami terbuka, suatu kali berkata, “Sekarang
kita ada di dalam pegunungan dan pegunungan itu ada di
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dalam diri kita, mengobarkan antusiasme, menggetarkan
setiap saraf, memenuhi setiap pori-pori dan sel kita.”4 Katakata itu digoreskan untuk menggambarkan keindahan
Pegunungan Sierra Nevada, suatu bentang alam yang
diselimuti oleh kehidupan liar. Betapa jauh lebih banyak
hal yang dapat dikatakan tentang gunung yang hidup yang
dapat kita masuki dan sekaligus memasuki kehidupan
kita? Karena bukan hanya kita ada di dalam Kristus . . .
tetapi Kristus juga adalah pengharapan yang ada di dalam
diri kita. Harapan kita datang dari Gunung Sion saat kita
mengundang-Nya untuk memerintah secara berdaulat di
dalam diri kita.
Semoga buku ini dapat berperan sebagai tangan terbuka
yang menyambut semua orang yang pernah merasa tertolak
dan sebagai tempat perlidungan bagi semua orang yang
gemetar ketakutan. Dalam perjalanan hidup ini, semoga
Anda memasuki keajaiban dan kebenaran yang utuh
dan terlepas dari perangkap kebingungan dan pendapatpendapat duniawi. Adamant kita tidak bergerak; Dia
senantiasa menyertai kita.
Bapa surgawi yang terkasih,
Aku memilih untuk menyambut ketetapan-Mu untuk
menjadikan aku batu yang hidup dan imamat yang
rajani. Jadilah tempat perlindunganku dan kekuatanku, penyegaran dan harapanku. Ukirkan nama
yang telah Kauberikan kepadaku itu di dalam hatiku.
Kristus, Batu Penjuru dan Adamant-ku, sumber
kehidupan yang tak tergoyahkan dan tak terkalahkan, aku jatuh ke atas-Mu. Jadilah kehendak-Mu
dalam hidupku.
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KEINTIMAN YANG TANGGUH

Kita bukan manusia yang memiliki kehidupan rohani. Kita makhluk rohani yang
mengalami kehidupan manusia.
Pierre Teilhard de Chardin

S

aya bukan anak yang mudah diatyr. Saya berkemauan
kuat dan keras kepala. Saya juga bisa melankolis,
menarik diri, dan mudah kehilangan konsentrasi. Jika
saya disuruh ke kamar untuk membersihkannya, dalam
hitungan menit, saya lupa tujuan semula saya masuk kamar.
Begitu menutup pintu, saya langsung menyetel musik dan
imajinasi saya pun mengambil alih. Bukannya merapikan
kamar, saya mengubah-ubah letak perabotan. Pada waktu
lain, saya memakai topi sunbonnet dan berlagak menjadi
Laura Ingalls Wilder. Dalam salah satu laci, ada sebungkah
clay warna biru yang memohon saya untuk membuat seekor
kuda, atau ada boneka-boneka pemberian nenek saya dari
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negeri-negeri jauh yang perlu disusun ulang. Dan, selalu
ada buku-buku yang menyita perhatian saya. Di kamar itu,
saya bisa lupa waktu. Satu jam bisa terasa seperti 15 menit.
Sampai saya mendengar ibu meneriakkan nama saya,
barulah saya ingat bahwa ibulah yang menyuruh saya
masuk ke kamar. Namun, saya sama sekali tidak ingat
pesan ibu tadi. Jadi, ketika ibu memeriksa, tidak ada bukti
kemajuan. Kamar saya justru makin berantakan, bukan
makin rapi.
Bukan berarti saya sengaja membangkang, tetapi entah
mengapa saya selalu begitu. Tidak heran kalau ibu frustrasi tak berujung menghadapi saya. Saya akan menghadapi kemarahannya dengan mencoba menariknya ke
dalam dunia fantasi saya, tetapi ibu tinggal di dalam mimpi
buruk yang sangat nyata dan tak bisa dihindarinya. Dia
terperangkap dalam siklus kekacauan yang hanya bisa dipahami oleh orang yang menikah dengan tukang selingkuh
dan pecandu alkohol.
Karena saya anak sulung dan satu-satunya anak perempuan, kemarahannya dilampiaskan pada saya. Dalam begitu
banyak hal, penampilan dan perilaku saya terlihat seperti
ayah saya. Ibu saya mengucapkan banyak hal yang mungkin
terlontar tanpa sengaja dan melakukan hal-hal yang pasti
membuatnya sangat menyesal—hal-hal yang sudah lama
dimaafkan hingga tidak perlu diceritakan kembali. Namun,
perkataan dan perbuatannya itu membuat saya tidak ingin
memiliki anak perempuan. Sebenarnya saya menceritakan
hal ini hanya agar Anda bisa mengerti betapa indahnya
perjumpaan saya dengan Yesus.
Ketika saya hamil anak keempat, banyak yang
memperkirakan kali ini saya akan melahirkan anak
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perempuan. Maksud saya, siapa yang berturut-turut memiliki empat anak laki-laki . . . benar? Pada awal kehamilan,
saya bergumul dengan rasa takut bahwa saya benar-benar
akan melahirkan anak perempuan.
Ibu sering menyerapahi saya, “Kuharap kau punya anak
perempuan yang persis dirimu!”
Saya pun membalasnya dengan bandel, “Kuharap juga
begitu!”
Mungkin pada awalnya perkataan itu benar, tetapi
seiring dengan berjalannya waktu, saya berbohong. Saya
tidak ingin punya anak perempuan, sedikit pun tidak. Saya
sudah repot dengan suami yang bepergian terus dan tiga
bocah laki-laki. Menambah satu anak perempuan ke dalam
perpaduan gila-gilaan itu akan jadi seperti apa? Saya tidak
tahu cara mengurus anak perempuan!
Pada waktu berdoa, saya mengungkapkan ketakutan itu
dengan sejujur-jujurnya kepada Allah.
Dengan suara berbisik, saya mengutarakan setiap ketakutan yang memberondong kepala saya. Saya memberi
tahu Tuhan bahwa memberi saya anak perempuan akan
merupakan suatu kesalahan besar. Saya tidak ingin menyakitinya seperti ibu telah menyakiti saya dan seperti nenek
telah menyakiti ibu. Saya takut tidak akan bisa memiliki
hubungan yang kuat dengannya. Ketika masih muda dan
keras kepala, saya telah melontarkan kata-kata yang kasar
tanpa sengaja. Saya tidak ingin punya anak perempuan
yang persis saya.
Tak lama kemudian, rentetan kata-kata saya mulai surut
dan keheningan turun melingkupi saya. Mata saya terpejam
sembari saya menarik dan mengembuskan napas panjang.
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Dalam mata batin saya, tampak diri saya berdiri di
pinggir padang rumput yang penuh dengan bebungaan.
Rumputnya hijau zamrud, berayun-ayun dalam cahaya
mentari keemasan. Padang rumput itu seakan mengundang kita untuk berlarian. Di kejauhan saya melihat
sebuah menara dan merasa terdorong untuk mendekatinya.
Menara itu memiliki satu pintu masuk dan dikelilingi jendela-jendela tinggi dan sempit yang melingkar ke atas seperti
spiral. (Sekarang saya tahu, ternyata itu celah vertikal
yang berfungsi sebagai ventilasi dan sekaligus tempat
menembakkan anak panah.) Saya membuka pintunya.
Bagian dalamnya redup, kontras dengan terangnya cahaya
matahari di luar, tetapi tidak gelap atau menakutkan. Dari
cahaya yang menyeruak dari jendela-jendelanya, terlihat
tangga spiral ke atas. Saya menaiki tangga itu, berhenti
sebentar di setiap jendela. Sejauh mata memandang, tidak
tampak ada orang atau rumah. Setiap jendela menyuguhkan
pemandangan bagian padang rumput yang berbeda-beda.
Ketika tiba di puncak tangga, saya menemukan ruangan
bundar dengan jendela-jendela di bawah atap. Dinding
jauhnya menaungi peti kayu besar. Saya ingin melihat apa
isinya. Saya mengira di situ tersimpan senjata, persediaan,
atau mungkin malah harta karun. Saya berlutut di lantai
dan mengangkat penutupnya yang tidak terkunci. Saya
terkesima ketika melihat isinya. Peti itu berisi foto-foto
masa kecil saya.
Ada foto-foto saya dengan gigi tanggal. Foto-foto saya
sebelum dan sesudah mata saya diangkat. Foto-foto liburan
musim panas, Natal, ulang tahun, dan orangtua saya yang
tersenyum. Di tangan saya ada semua foto yang hilang
puluhan tahun silam ketika ruang bawah tanah kami
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kebanjiran. Sekarang foto-foto itu ada di dalam sebuah
menara, aman tersembunyi dalam peti harta. Diliputi
sukacita oleh penemuan itu, saya mengangkat sehelai foto
untuk saya lihat lebih dekat. Mungkin umur saya di foto itu
tidak lebih dari 5 tahun, wajah dan rambut saya bermandikan cahaya matahari. Saya menyipit seperti Popeye dan
tersenyum nyengir pada ayah yang
mengabadikan momen itu. Saya masih
bisa melihatnya.
Kasih Allah
Pemandangan batin itu terinterupsi
melingkupi
ketika saya mendengar suara seorang
saya sementara
lelaki, “Aku selalu berpikir kau itu
saya menangis
lucu.”
Saya menoleh, tetapi Yesus tidak
seperti bayi.
terlihat. Saya tahu Yesus yang berbicara
karena kehangatan hadirat-Nya yang nyata itu masih
terasa kuat. Kasih Allah melingkupi saya sementara saya
menangis seperti bayi.
Pada saat seperti itu, setiap perkataan yang membuat
saya merasa diri saya ini anak jelek yang menyebalkan mulai
terbang seperti burung. Betapa mengharukan melihat fotofoto itu masih tersimpan di gudang senjata, dan menjadi
senjata kesembuhan yang memulihkan saya secara intim.

Intim
Allah kita memiliki keintiman yang tangguh. Dia tahu ketakutan-ketakutan saya dan berbicara langsung kepada roh
saya. Seperti itu jugalah Dia ingin berbicara kepada Anda.
Dia ingat momen-momen yang membuat-Nya tersenyum,
momen-momen yang kita sudah lupakan. Dia melupakan
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dosa dan cacat-cela kita serta mengubur pelanggaran kita
di tubir laut. Dia menarik kita datang mendekat untuk
menyembuhkan dan memulihkan kita.
Kita tak bisa melihat identitas kita ketika kita melekatkannya pada gambaran yang salah. Kita kehilangan kemampuan kita ketika kita membiarkan ketakutan dan bahkan
penderitaan orang lain mengubur karunia kita. Namun,
kita bisa berlari dan bersembunyi di dalam Dia, dan Dia
akan menyatakan kebenaran kepada bagian-bagian yang
paling intim di dalam hati kita. Dia rindu menyambut di
dalam pelukan-Nya orang-orang yang tertolak dan menanamkan kita di dalam kebenaran-Nya.
Saya harap Anda sudah mengetahui hal ini:
Anda jauh melampaui apa yang dapat dilihat dan
disentuh oleh diri Anda dan orang lain.
Anda jauh melampaui apa yang telah Anda ketahui atau
Anda lakukan.
Anda jauh melampaui apa yang dipikirkan oleh orang
lain, melampaui cara pandang yang membentuk gambar
diri Anda.
Anda tidak akan pernah dapat diukur secara akurat
berdasarkan apa yang Anda miliki atau tidak Anda miliki.
Anda melampaui rentang umur Anda dan, karena itu,
tidak bisa dibatasi oleh masa muda atau masa tua.
Anda seorang anak dari kerajaan yang kekal.
Anda melampaui status lajang, cerai, janda, duda, atau
menikah.
Anda jauh melampaui gender Anda.
Atribut-atribut tersebut hanyalah ekspresi yang kasat
mata dari struktur yang mewadahi jati diri Anda yang
sesungguhnya. Atribut-atribut itu mencakup dinamika
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hubungan dengan orang lain dan harta milik. Semuanya
itu seperti pakaian yang menutupi tubuh kita, seperti tubuh
yang melindungi kita. Semuanya itu mewakili bagian
kehidupan kita yang terlihat, tetapi bukan merupakan
sumber kehidupan kita.
Jika api berkobar dan membakar seluruh isi rumah
saya, tetapi saya berhasil meloloskan diri, nyawa saya
terselamatkan.

Roh
Saya roh yang hidup.
Anda roh yang hidup.
Kita diciptakan serupa dengan Allah, dan Allah adalah
roh. Meskipun roh tidak bisa dilihat oleh mata jasmani,
roh ini senyata dan sedekat napas yang kita hirup. Namun,
roh juga lebih dalam daripada aliran udara di paru-paru
kita. Roh itu dihidupkan oleh Allah yang berdiam di diri
dalam kita. Allah, api dan kasih yang menyala-nyala itu,
membakar habis segala-sesuatu yang mengalangi ungkapan
dan penerimaan kasih-Nya.
Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus
menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran. (Yohanes
4:24)

Allah adalah roh. Allah adalah kebenaran. Oleh karena
itu, kita menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran.
Sekarang, batasan-batasan yang tidak sempurna
dari tubuh manusiawi kita adalah pasangan yang tidak
sepadan bagi roh kita. Ketegangan antara kerinduan untuk
mengalami pembebasan dan kenyataan akan keterbatasan
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tubuh duniawi ini sering membangkitkan hasrat untuk
memiliki keadaan yang lebih baik.
Ketika kita masih kecil, rasa frustasi mendorong kita
bertumbuh. Benda yang ada di luar jangkauan mendorong
kita untuk berguling atau merangkak. Beberapa saat
kemudian, gerakan saja tidak cukup. Mengapa menghabiskan hari-hari kita dengan memandangi lantai? Maka,
kita meninggalkan keamanan dan kecepatan merangkak
untuk memaksa diri mengangkat tubuh dan berdiri. Berdiri
memperluas pandangan kita, dan dalam waktu yang
singkat, setelah beberapa kali berdiri dan jatuh terduduk,
kita mulai bergerak. Lalu, tibalah saatnya ketika berdiri
dan kemudian jatuh merangkak sudah tidak cukup lagi.
Kita mengangkat kepala untuk berjalan dengan tegak.
Muda dan tua, kita merasa frustrasi dan sekaligus dikhianati oleh keterbatasan. Jadi, mengapa orang yang mengira
bahwa pengalaman jasmani mampu untuk menyembuhkan
roh manusia? Emosi kita dapat disentuh dan tubuh kita
dapat dipuaskan, tetapi daging yang membungkus tubuh
ini tidak dapat menyentuh roh kita.
Embusan napas Allah sendirilah yang menghidupkan
segala sesuatu yang bisa disentuh dan
memberi kita kemampuan untuk
merasakan.
Suara-Nya
Dan rohlah yang menghidupkan
menyatakan
tubuh, seperti yang dikatakan oleh
kehidupan.
Yakobus:
Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. (Yakobus
2:26)
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Begitu roh meninggalkannya, tubuh pun kembali ke
bumi karena memang dari situlah tubuh itu berasal. Yang
memberikan kehidupan dan tujuan pada tubuh adalah roh,
dan ketika roh itu tidak ada lagi, mau tidak mau tubuh
akan membusuk. Namun, ada kematian lain yang dibicarakan oleh Yakobus dan Paulus—kematian iman.
Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. (Yakobus
2:26)
Hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. (2 Korintus 3:6)

Jangan puas dengan agama tanpa kehadiran Allah, atau
membalik halaman-halaman Alkitab tanpa tiupan lembut
angin Roh-Nya. Suara-Nya menyatakan kehidupan.
Keterbatasan hukum yang tertulis bukan sekadar legalitas agama yang mustahil bagi manusia—hukum itu juga
mencakup peraturan-peraturan yang ditanamkan oleh
budaya kita. Kita didorong untuk mengenakan label itu.
Sampai kita mengerti bahwa hidup berdasarkan label
dan hukum yang tertulis itu mematikan, kita akan terus
mengupayakan hal yang benar dari sumber yang salah.
Kita memerlukan orang yang dapat berbicara dari roh ke
roh untuk menjawab kerinduan kita yang terdalam dan
menjernihkan hal-hal yang membingungkan kita. Terlalu
banyak topeng dan kepalsuan dalam budaya kita. Orang
terpikat oleh ilusi, yang digerakkan oleh seorang dalang di
balik tirai. Mungkin Anda bersembunyi di balik tirai itu,
menutupi diri dengan berusaha membuat segala sesuatunya terlihat mulus, padahal sebenarnya Anda ingin sekali
terlihat. Benar-benar terlihat. Allah kita melihat.
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Allah yang Melayang-Layang
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Bumi belum berbentuk dan kosong; gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di
atas permukaan air. (Kejadian 1:1–2)

Sejak mulanya, Allah adalah Pencipta. Ketika bumi masih
tertawan, ketika permukaan airnya diselimuti kehampaan,
dan kegelapan menyelubungi permukaan samudera. . .
Allah datang. Alih-alih berbalik dan pergi dengan kecewa
atau menjauhkan diri dari palung gelap yang tandus dan
tak berbentuk itu, Roh Allah melayang-layang.
Saya ingin berhenti sejenak dan melukiskan suatu
gambaran tentang kata melayang-layang ini.
Kata Ibrani untuk melayang-layang adalah rachaf. Kata
ini membangkitkan gambaran yang begitu indah dan
terjemahan terbaiknya adalah “seakan tak mau pergi, atau
melayang secara lembut dan penuh rasa sayang.” Catatan
rabinik yang menyertai kata melayang-layang ini adalah
“seperti merpati.”1
Rachaf juga berarti “mengepak-ngepakkan sayap di
atas.” Kata itu muncul lagi dalam bagian ini:
Didapati-Nya dia di suatu negeri, di padang gurun, di
tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilingi-Nya dia dan diawasi-Nya, dijaga-Nya
sebagai biji mata-Nya. Laksana rajawali mengguncang-guncang sarangnya, mengepak-ngepak di atas
anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menangkap
mereka, dan menopangnya di atas sayapnya. (Ulangan
32:10–11 ESV)
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Acuan ini membandingkan bagaimana Allah melindungi
dan memelihara bangsa Israel dengan bagaimana seekor
rajawali berinteraksi dengan anak-anaknya yang masih
kecil. Roh Allah melayang-layang melindungi mereka
sembari memimpin mereka dari sebuah tempat yang tandus
menuju Tanah Perjanjian.
Mau tidak mau, saya membayangkan kelembutan
seorang ibu saat ia berhenti di dekat ranjang anaknya yang
tidur dan mengigau tidak jelas dalam mimpi buruknya.
Apakah kita mau dibangunkan?
Dan sembari melayang-layang dan melindungi, Roh
Allah berbicara. Dia memilih perkataan dengan hati-hati.
Dia tidak menggemakan realitas dari dunia yang gelap,
hampa, dan tidak berbentuk. Dia melepaskan perkataan
yang membentuk kehidupan sebagaimana mestinya. Di
hadapan kekacauan dan kegelapan, Allah menyerukan
kehidupan. Berhadapan muka dengan samudera yang gelap
gulita, Allah memanggil fajar, suatu permulaan yang baru.
Allah menyatakan terbitnya terang.
Berfirmanlah Allah: “Jadilah terang.” Lalu terang itu
jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan-Nyalah terang itu dari gelap. (Kejadian 1:3–4)

Dan terang itu pun jadi, dan terang itu baik. Kata Ibrani
untuk terang ini bersumber dari Allah, yang tidak mengejutkan karena Allah adalah terang yang tanpa bayangbayang. Terang ini bukan pengganti matahari. Matahari
baru diciptakan belakangan. Terang ini memancar dari
Allah dan menyebar untuk menerangi relung-relung gelap
bumi. Memegang obor di tangan itu sangat berbeda dengan
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menjadi sumber terang. Kita membawa terang. Namun,
Allah adalah terang. Hakikat-Nya memancarkan terang.
Oleh karena itu, Dia menyatakan
hakikat-Nya sendiri ke muka bumi
kita, dan hal itu baik karena . . . Allah
Allah adalah
memang baik.
terang
Kata Ibrani yang digunakan untuk
yang tanpa
kata baik dalam dalam Kejadian 1
bayang-bayang mengandung banyak makna: menarik,
efisien, baik hati, berbudi luhur, nilainya
meningkat, dan masih banyak lagi. Ketika terang memancar,
bumi pun penuh dengan benih-benih kebaikan tersebut.
Asal mula ini menjadikan bumi sebagai lingkungan yang
menarik dan produktif, yang baik hati dan berbudi luhur
bagi penghuninya, dan seiring dengan berjalannya, nilainya
akan semakin berharga. Suatu pola kebaikan Allah mulai
bergerak.
Kita tidak mengetahui secara pasti asal mula terang di
bumi ini, apakah berupa ledakan atau apakah taraf cahaya
naik perlahan-lahan seperti matahari terbit pada pagi hari.
Namun, kita dapat mengetahui secara pasti bahwa Allah
itu sumber terang, terang itu baik, dan terang itu sepatutnya dipisahkan dari kegelapan.
Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam.
Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama.
(Kejadian 1:5)

Begitu terang diciptakan, segala sesuatu mulai terjadi.
Allah lalu memisahkan air dan membentuk daratan,
lalu menciptakan atmosfer dan bantalan ruang angkasa
yang mengelilingi bumi. Setelah lingkungan pelindung
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ini disiapkan, segala sesuatu yang semula tersembunyi di
kedalaman samudera yang gelap mulai bangkit menuju dan
muncul ke permukaan.
Berfirmanlah Allah: “Hendaklah segala air yang di
bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga
kelihatan yang kering.” Dan jadilah demikian. Lalu
Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air
itu dinamai-Nya laut. Allah melihat bahwa semuanya
itu baik. (Kejadian 1:9–10)

Apa yang tersembunyi diungkapkan. Daratan memang
sudah ada di sana, tertutup air gelap yang begitu dalam,
menunggu pembebasannya. Saya membayangkan bumi
menahan napas dan memerhatikan dengan penuh harap
saat terang terlihat melalui air yang beriak. Daratan menantikan firman Allah memanggilnya. Dan daratan mulai
semarak dengan kehidupan.
Berfirmanlah Allah: “Hendaklah tanah menumbuhkan
tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji,
segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan
buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di
bumi.” Dan jadilah demikian. (Kejadian 1:11)

Hari berikutnya, dinobatkanlah para penguasa siang dan
malam: matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ini berarti
bahwa semua yang hidup awalnya bertumbuh di bawah
kehangatan dan kilau keemasan terang Allah. Dia adalah
sumber terang, dan suatu hari nanti Dia akan kembali
menjadi sumber terang.
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Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka
tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari,
sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka
akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.
(Wahyu 22:5)

Begitu kedaulatan dan kerajaan matahari dan bulan
ditetapkan, Allah berbicara pada kerajaan air dan angkasa
serta memanggil ikan-ikan dan segala makhluk di udara.
Kedalaman lautan dan bentangan angkasa penuh dengan
makhluk yang berkeriapan dan berkepak-kepak. Di
tempat dulu Roh Allah melayang-layang, sekarang makhluk-makhluk beterbangan. Hari berikutnya dikhususkan
untuk makhluk yang menjelahi daratan.
Berfirmanlah Allah: “Hendaklah bumi mengeluarkan
segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar.” Dan jadilah
demikian. (Kejadian 1:24)

Laut, udara, dan bumi masing-masing menghasilkan apa
yang semestinya sesuai sifatnya. Ini saatnya Sang Pencipta
menciptakan apa yang sesuai diri-Nya.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut
gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya
dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.
(Kejadian 1:27)

Manusia diciptakan dalam keserupaan dengan-Nya.
Saya bertanya-tanya apakah kita mengerti hak istimewa
dari diciptakan sebagai cerminan Sang Pencipta yang begitu
menakjubkan ini.
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Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, kita hanya dapat
menduga-duga kebesaran setiap makhluk. Namun, mereka
tidak bisa mendekati citra Allah yang terjalin di dalam diri
Anda. Saya tidak berbicara secara asal-asalan. Saya tahu
hal ini benar. Anda meragukannya karena Anda tidak dapat
benar-benar melihat jati diri Anda yang sebenarnya. Lakilaki dan perempuan diciptakan dalam keagungan.
ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia itu
dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke
dalam hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi
makhluk yang hidup. (Kejadian 2:7)

Pertama Allah membentuk, lalu Allah mengembuskan
napas hidup. Menggunakan debu tanah dari dunia yang
dihidupkan oleh terang, Sang Pencipta memberi manusia
kapasitas untuk menampung napas-Nya. Sang Aku adalah
Aku (I Am Who I Am) mengembuskan napas hidup-Nya ke
dalam sosok berbentuk manusia itu, dan sosok yang tadinya
hanya kelongsong menjadi hidup.
Ketika Adam pertama diciptakan, ia
Dalam
utuh. Dia sempurna dalam bentuk
fisiknya, roh dan jiwanya menyatu.
pelanggaran
Adam dan Hawa sempurna.
Adam dan
Jangan takut oleh perkataan saya
Hawa, kita
baru saja. Jangan pula membiarkan hal
tersungkur lebih
itu membuat Anda jadi besar kepala.
jauh sehingga
Izinkan maksud Allah yang sesungguhnya bagi kita, menjadikan kita
tidak mungkin
imamat rajani yang segambar dengan
lagi menolong
Yang Mahatinggi, turun memenuhi
diri sendiri.
jiwa Anda. Dalam pelanggaran Adam
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dan Hawa, kita tersungkur lebih jauh sehingga tidak
mungkin lagi menolong diri sendiri. Sekarang, tersembunyi
dalam perlindungan kita yang tak terkalahkan, Kristus
Sang Batu Penjuru, kita memancarkan dengan suram jati
diri kita yang dulu dan menunggu harapan yang penuh
kemuliaan tentang perubahan yang akan kita alami suatu
hari nanti. Seperti yang dicatat secara jitu oleh C. S. Lewis:
“Anda datang dari Tuan Adam dan Nyonya Hawa,”
kata Aslan. “Dan itu kehormatan yang mampu menegakkan kepala pengemis paling miskin, dan aib yang
mampu membungkukkan bahu kaisar paling hebat di
bumi. Bergembiralah.” 2

Anda diciptakan untuk menjalin hubungan yang intim
dan rohani dengan Bapa.
Kita adalah anak-anak tanah yang dibentuk dari debu,
lama setelah manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Roh
kita menjadi hidup ketika kita lahir baru, tetapi pikiran
dan tubuh kita membutuhkan tempat perlindungan dan
pembaruan.
Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga
dan yang tersembunyi,
Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada
pada-Nya. (Daniel 2:22)

Dalam kejatuhan, jalinan erat antara jiwa dan roh ini
terkoyak. Keadaannya seperti bejana yang tidak penuh lagi.
Meskipun kita ditopang oleh napas Allah, kita menyadari
adanya kehampaan dan keterpisahan dari-Nya. Kita
bernapas karena Dia, tetapi napas yang pendek-pendek itu
mengingatkan adanya napas yang lebih agung. Tanpa roh
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Allah, kita hidup seperti orang yang mengandalkan mesin
penopang-kehidupan.
Sekarang saya harus menyampaikan mengapa saya
meluangkan waktu dan ruang untuk membedah catatan
penciptaan dengan cara ini bagi Anda. Saya merasa bahwa
Roh Allah ingin melayang-layang di atas beberapa area
dalam hidup Anda. Dia ingin melakukan suatu transformasi menurut pola Kitab Kejadian. Dia ingin:
menghidupkan Anda dengan terang-Nya (2 Korintus 4:6)
memisahkan terang dari kegelapan (2 Korintus 6:14)
menciptakan suatu tudung yang membentang luas atas
hidup Anda (Roma 4:7–8)
menyibakkan selimut air yang gelap dan mengungkapkan daratan yang baru (Ibrani 11:29)
melepaskan benih-benih yang dikubur dalam tanah
Anda sehingga dapat bertunas dan berbuah (Markus
4:20)
memanggil kehidupan dan keajaiban dari samudera raya
di dalam diri Anda (Yohanes 7:38)
membebaskan hati Anda dari ketakutan sehingga hati
Anda dapat terbang dalam iman (Matius 6:22;
Markus 6:50)
membuat Anda takjub dengan kreativitas ciptaan-Nya
yang begitu luas (Mazmur 19:1–6)
mengembuskan kehidupan, hidup-Nya, ke dalam lubang
yang tercipta akibat dosa, menjalin kembali roh dan
jiwa Anda, dan memulihkan semua yang telah koyak
dan robek (Yohanes 20:21–22; Kolose. 2:2)
Bahkan sekarang pun Pencipta kita rindu untuk
mendekat dan berhadapan muka dengan tempat mana pun
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yang terselubungi kegelapan atau kebingungan berkabut,
dan memancarkan terang-Nya. Roh-Nya melayang-layang
di atas tempat-tempat tak berbentuk dan kosong dalam
hidup kita. Dia bukan tidak tahu penderitaan kita atau
menolak kondisi kita. Dia melihat kita bergumul dengan
kebingungan. Dia tidak menjauh ketika melihat kita
bergumul. Roh-Nya mendekat, menanti, terus berada di
dekat kita, dan. . . oh, dengan sangat lembut, seperti seorang
ibu di samping anaknya yang ketakutan atau rewel, seperti
rajawali yang mengepak-ngepak di atas sarang anaknya
yang barus saja menetas, memandangi dengan penuh harap
saat mereka keluar dari kungkungan cangkang tipis mereka.
Belakangan, rajawali
itu
akan
melayang-layang lagi saat anaknya
Keintiman tidak belajar terbang. Itulah keintiman yang
tangguh, keteguhan Pencipta kita,
menyisakan
yang berada di sekeliling dan di dalam
ruang untuk
diri kita. Keintiman tidak menyisakan
tempat-tempat
ruang untuk tempat-tempat yang
remang, jadi jangan bersembunyi.
yang remang.
Bapa Anda melihat dan mengasihi
Anda yang sejati. Percayalah bahwa Dia yang menciptakan
Anda juga akan mengembuskan napas kehidupan-Nya ke
dalam diri Anda.

Keintiman Mendatangkan Keutuhan
Satu hal yang tidak dapat Allah lakukan adalah berdusta.
Dia tidak akan mengulangi dusta yang telah diucapkan
orang-orang lain terhadap Anda.
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Dia tidak akan mengizinkan dusta yang telah Anda
ucapkan pada diri Anda sendiri disebut sebagai kebenaran.
Dia tidak akan mengizinkan suatu label membatasi
Anda. Dalam hadirat-Nya, setiap label rontok, termasuk
label-label yang telah Anda tulis tentang diri Anda.
Dia memanggil Anda dengan nama Anda, bukan namanama ejekan Anda.
Dia memanggil Anda dengan nama yang dilihat oleh
Roh Kudus saat Dia melayang-layang.
Dia telah berhadapan muka dengan kerinduan-kerinduan terdalam Anda dan ketakutan-ketakutan tergelap
Anda.
Dia melihat tempat-tempat yang tidak berbentuk.
Dia melihat harapan yang dikecewakan.
Dia melihat awan kabut kebingungan.
Dia melihat pasang surut kegaduhan manusia dalam
krisis.
Dia melihat seruan ketakutan dan kesendirian.
Dia merasakan penderitaan dari orang yang dijauhi dan
dikucilkan.
Dia melihat perangkap dosa dan aib.
Dia melihat banyak air yang mengancam akan membanjiri hidup Anda.
Dia melihat melalui kegelapan yang pekat, yang
membuat dunia Anda suram dan remang-remang.
Dia melihat semuanya ini dan menciptakan terang
dengan sabda-Nya.
Orang lain mungkin menyebut Anda cewek. Dia
menyebut Anda anak perempuan-Nya.
Orang lain mungkin mengatakan Anda orang gagal. Dia
menyebut Anda anak perempuan-Nya.
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Mungkin Anda menyebut diri Anda heteroseksual,
bencong, aseksual, lesbian, atau berbagai macam label lain.
Dia menyebut Anda milik kepunyaan-Nya.
Anak perempuan bermakna lebih luhur dan menjangkau
lebih dalam daripada gender.
Anak perempuan lebih intim daripada orientasi seksual
Anda.
Anak perempuan adalah jati diri Anda yang sesungguhnya di mata Sang Pencipta.
Allah tidak menyebut kita sebagai cowok dan cewek.
Dia menyebut Anda putri dan putra-Nya.
Ada tempat-tempat pribadi di dalam diri kita yang
hanya dapat dijamah oleh-Nya. Ada tempat-tempat di
dalam diri kita yang diciptakan untuk merespons Roh
Allah. Kita berseru meminta jamahan-Nya setiap kali kita
membisikkan nama Yesus.
Saya tidak tahu apakah bumi ini berseru-seru ketika
masih tenggelam di dalam samudera raya. Saya tidak tahu
mengapa waktu itu Roh Allah memilih untuk melayanglayang. Namun, saya tahu bahwa sekarang Roh Allah
itu seperti dekatnya napas dengan kita, menanti untuk
menyelubungi dan mendekap kita erat-erat.
Dalam Perjanjian Baru, dalam hati Sang Pencipta menggema kata-kata Yesus ini:
“Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabinabi dan melempari dengan batu orang-orang yang
diutus kepadamu! Berkali-kali Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi
kamu tidak mau. (Matius 23:37)
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Betapa tragis kata kata “kamu tidak mau” itu.
Sekarang pun Roh Allah melayang-layang, menunggu
untuk menyatakan damai sejahtera atas badai dan menghentikan tangis melolong di lahan-lahan terbengkalai
dalam hidup kita. Dia menunggu, rindu untuk mengelilingi kita dengan perlindungan dan kehangatan sayap-Nya.
Maukah kita? Akankah kita mengundang Roh Kudus
yang melayang-layang itu agar mendekat? Akankah kita
mengizinkan-Nya untuk menaungi kita? Apakah kita
akan terus bersikukuh dengan upaya-upaya untuk melindungi diri sendiri, bahkan dengan menyingkapkan perlindungan orang lain? Akankah kita mendengarkan suara
Sang Pencipta?
Keintiman adalah bagian dari hasrat yang mendalam
untuk menjadi milik kepunyaan-Nya.
Kita rindu untuk menjadi milik kepunyaan-Nya. . .
karena kita diciptakan untuk menjadi milik-Nya.
Kita mendambakan keintiman . . . karena kita diciptakan untuk mengalami keintiman dengan-Nya.
Kita perlu mengasihi dan dikasihi . . . karena kita diciptakan untuk hidup dalam kasih.
Dan kita diciptakan oleh kasih.
Masalahnya, kita cenderung menggampangkan beberapa hal dan merumitkan hal-hal lain. Dalam hal gender,
kita melakukan keduanya. Saya hidup dalam tubuh
seorang perempuan, tetapi yang terutama saya adalah roh.
Kita semua makhluk roh yang mengalami kehidupan yang
lumayan berat sebagai manusia. Bumi ini bukan rumah
kita, jadi kita tidak akan terkejut jika ada kalanya tubuh
kita merasa canggung, terbatas, dan terhambat. Roh kita
baru akan merasa nyaman ketika kerangka yang fana dan
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rapuh ini digantikan oleh raga yang kekal. Kita benih yang
menunggu dilepaskan. Kemudian, dan barulah pada saat
itu, kita akan menemukan siapakah dan apakah kita yang
sebenarnya.
Kita semua orang yang hancur. Menjadi milik orang
lain yang juga hancur tidak akan memperbaiki kehancuran kita, sama seperti hubungan seks tidak akan dapat
memuaskan kerinduan kita akan keintiman. Jika seks bisa
memuaskan kerinduan kita akan keintiman, para pelacur
dan maniak seks adalah orang-orang yang paling puas di
bumi ini. (Menurut saya, kita semua sepakat bahwa hal itu
tidak benar.) Namun, ada Satu pribadi yang memiliki kita,
Dia yang bisa memulihkan kehancuran kita dan memenuhi
kebutuhan kita akan keintiman. Dia adalah Roh Allah yang
melayang-layang dan membuat kita utuh kembali.
Ingat ayat dalam Daniel 2, tentang batu yang tidak
tersentuh oleh tangan manusia dan kemudian menjadi
gunung? Konsep ini digemakan dalam kitab Yesaya:
Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir: gunung
tempat rumah TUHAN akan berdiri tegak di hulu
gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukitbukit; segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana,
dan orang-orang dari segala penjuru akan datang ke
sana. Mereka akan berkata, ‘Mari, kita naik ke gunung
TUHAN, ke rumah Allah Yakub. Dia akan menunjukkan kepada kita cara Dia bekerja sehingga kita
dapat hidup sesuai dengan tujuan penciptaan kita.’ Sion
adalah sumber pewahyuan. Pesan-pesan Allah datang
dari Yerusalem. (2:2–3, The Message)
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Allah akan menunjukkan kepada kita cara Dia bekerja
sehingga kita dapat hidup sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Kita diciptakan untuk memiliki keintiman yang
tak tergoyahkan dan tak terpatahkan, yang tidak akan
dirintangi oleh kerinduan kita yang paling dalam atau
dipadamkan oleh ketakutan kita yang paling gelap. Jika
kita meminta, Dia akan menunjukkan kepada ita terang
kebaikan-Nya. Berhentilah sejenak, renungkanlah, dan
izinkan terang-Nya menghidupkan Anda.
Bapa surgawi yang terkasih,
Aku berani percaya bahwa Engkau tidak jauh atau
suka mencela; Engkau dekat. Ada hal-hal yang tenggelam di kedalaman laut yang tak bisa kulihat dalam
hidupku. Berbicaralah ke dalam hidupku. Lepaskan
terang-Mu dan pisahkanlah terang itu dari kegelapan dan kekacauan dalam hidupku. Aku menerima
ketetapan-Mu untuk mengangkatku sebagai anakMu. Tunjukkan padaku jalan yang Kaukerjakan
dalam hidupku supaya aku dapat hidup sesuai dengan
tujuan penciptaanku. . . untuk kemuliaan-Mu. Dalam
nama Yesus, amin.
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3
1
KETEGUHAN YANG TANGGUH

Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin
maupun hari ini dan sampai selama-lamanya.
Ibrani 13:8

S

angat jarang saya dapat berlibur pada akhir pekan.
Dapat menyendiri pada akhir pekan adalah suatu
keajaiban.
Meskipun demikian, saya mengaku telah bersembunyi.
Mungkin Anda bertanya: Bersembunyi dari apa?
Nah, sebenarnya saya bersembunyi dari buku ini.
Hambatan saya bukan hanya penundaan, meskipun
saya mengakui bahwa saya menguasai kecakapan tersebut
dengan sangat baik. Tidak, saya berkecil hati karena sesuatu
yang jauh lebih mengintimidasi daripada tenggat waktu.
Saya tidak yakin saya pernah merasakan kebutuhan yang
begitu besar untuk atau beban yang begitu berat tentang
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suatu pesan. Saya merasa didesak, tidak hanya untuk menemukan kata-kata yang tepat, tetapi juga menuliskannya
dengan nada yang tepat. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar begitu kata-kata dan ayat-ayat Firman
Tuhan ditemukan, saya dapat merangkainya dengan baik
sehingga tidak hanya enak dibaca. . . tetapi juga terbaca
seperti sapaan seorang sahabat dan ibu yang ingin memastikan bahwa Anda dikasihi secara tak terhingga, melebihi
apa yang dapat Anda bayangkan.
Hari ini saya mulai mengerjakan lagi tulisan yang telah
saya sentuh dan saya tinggalkan berulang-ulang. Sekarang
saya sendirian bersama laptop saya, dan tidak ada
pertemuan, tidak ada acara yang dapat saya jadikan dalih
untuk bersembunyi. Ini hari Sabtu, kantor saya tutup, dan
saya pergi jauh dari rumah khusus untuk menulis. Tadi
pagi, saya bersepeda ke pasar, membeli persediaan makanan
segar untuk beberapa hari ke depan. Saya sudah membawa
bekal roti Parmesan thyme yang baru matang dan berkulit
renyah. Saya akan memulai dengan apa yang telah saya
dengar dalam roh saya sepanjang pagi:
“Akulah Tuhan, Allahmu, Aku tidak
berubah.”
Allah tidak
Saya terbangun oleh kata-kata itu.
berubah. Dia
Sepanjang pagi pernyataan itu mengtidak perlu
gema dalam dinding-dinding benak
berubah.
saya. Akhirnya, saya menuliskannya
dalam jurnal saya. Biasanya, begitu
sesuatu tercatat, dan berarti sudah digarisbawahi, suara
itu akan membisu. Namun, hari ini, menuliskan kata-kata
itu tidak membuatnya bisu. Saya mencari frasa itu dalam
Alkitab. Saya menemukan ayat yang paling mendekati
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dalam Maleakhi: “Bahwasanya Aku, TUHAN, tidak
berubah, dan kamu, bani Yakub, tidak akan lenyap” (3:6).
Saya memecah kalimat ini menjadi beberapa frasa dan
penggalan kalimat sambil saya duduk dan melahap roti
yang nyaris tinggal separo.
Kata-kata pertama yang saya pelajari adalah kata-kata
terakhir yang saya dengar: “Aku tidak berubah.”
Allah tidak berubah. Dia tidak perlu berubah. Dia
berkomitmen. Dia menyeluruh. Respons-Nya pada kita
berdasarkan pada siapa diri-Nya, bukan pada siapa diri
kita. Puji Tuhan, karena jika Allah berubah, kita semua
akan mengalami masalah.
Sungguh melegakan bahwa Allah itu tidak berubah dan
agak mengkhawatirkan ketika menyadari bahwa seandainya Dia berubah . . . berarti kita akan hancur luluh.
Maleakhi adalah kitab terakhir dalam Perjanjian
Lama. Ayat ini muncul di ujung lima ayat pertama pada
pasal 3, yang mendeskripsikan bagaimana Allah akan
mengirim seorang utusan untuk mempersiapkan jalan
bagi-Nya seperti api yang memurnikan dan menahirkan
logam dan sabun tukang penatu. Gambaran api dan sabun
alkali menunjukkan sarana agresif yang digunakan untuk
menguji dan membersihkan. Meskipun Tuhan kita tidak
berubah, Dia bertekad mengubah kita sepenuhnya seperti
tujuan-Nya saat menciptakan kita.
Fakta bahwa Allah tidak berubah seharusnya memberi
kita keberanian untuk percaya bahwa kita bisa berubah!
Dia selalu baik dan setia.
Ketika anak-anak masih kecil, mereka mencoba
mendorong batasan mereka dan saya. Bukan berarti mereka
semaunya sendiri. Ada kalanya mereka ingin tahu batasan
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mereka yang sesungguhnya. Apakah saya serius dengan
perkataan saya? Berapa kali saya akan berkata, “Kalau
kalian melempar bola di dalam rumah lagi, kalian akan
kehilangan bola itu” sebelum bola itu benar-benar disingkirkan? Atau ancaman itu hanya omong kosong?
Jika saya tidak konsisten, mereka
akan bingung. Jika saya mengatakan
satu hal ketika saya sedang gembira,
Fakta bahwa
dan mengatakan hal lain ketika saya
Allah tidak
sedang letih, apa yang mungkin saya
berubah
katakan ketika suasana hati saya
seharusnya
berbeda lagi? Jika saya mengatakan
satu hal kepada mereka ketika saya
memberi kita
bersama orang lain dan mengatakan
keberanian
hal yang lain ketika hanya bersama
untuk percaya
mereka, mereka tidak akan yakin
bahwa kita bisa dengan arahan saya. Jika saya tidak
berubah!
konsisten, mereka ragu atau malah
tidak patuh.
Belum lama ini, saya sedang berbicara di telepon dengan
orang yang kami undang ke yayasan kami untuk membantu
kami memberi lebih banyak ruang bagi orang lain dalam
organisasi kami. Dia menanyakan pada saya mengapa saya
kurang percaya diri dalam satu area di organisasi kami,
padahal saya sangat percaya diri dalam area lain. Kami
menyadari bahwa hal itu terjadi karena ada yang kurang
jelas. Apakah peran saya? Saya tidak yakin akan batasan
otoritas saya. Ketika Anda tidak tahu apa yang diharapkan,
Anda tidak tahu bagaimana harus bertindak.
Kita diciptakan untuk merespons kejelasan. Allah
mengetahuinya. Allah tetap teguh dan konsisten dalam
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sifat-Nya. Allah itu baik. Allah melakukan yang baik. Allah
memberika kepada kita apa yang baik. Tidak ada alasan
bagi kita untuk membiarkan keraguan membayangi pikiran
kita.
Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang
sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa
segala terang; pada-Nya tidak ada perubahan atau
bayangan karena pertukaran. (Yakobus 1:17)

Dalam Alkitab versi The Message,bagian paruh kedua
Yakobus 1:17 tertulis “tidak ada yang palsu di dalam Allah,
Dia tidak bermuka dua, tidak ada yang berubah-ubah.”
Bapa kita tidak sedang mencoba memperdayai atau mengejutkan kita dengan mengatakan satu hal, padahal sebenarnya Dia bermaksud mengatakan hal lain. Dia tidak
akan mengatakan satu hal di depan kita, dan sesuatu yang
berbeda di belakang kita. Allah kita dapat diandalkan dan
berbicara terbuka dengan pesan yang konsisten bagi semua
orang.
Ayat lain yang mengungkapkan konsistensi-Nya yang
tanpa henti adalah Bilangan 23:19:
Allah bukanlah manusia, sehingga Dia berdusta bukan
anak manusia, sehingga Dia menyesal. Masakan Dia
berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan
tidak menepatinya?

Allah tidak berdusta. Dia tidak berubah pikiran.
Dia akan melakukan perkataan yang dijanjikan-Nya.
Firman-Nya akan terwujud sepenuhnya. Sesuatu mungkin
terlihat berbeda atau datang lebih lambat dari yang kita
harapkan, tetapi hal itu pasti terjadi.
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Allah adalah adamant kita, gunung yang tak tergoyahkan,
Gunung Batu yang tetap teguh dan tinggi menjulang
sehingga kita dapat mengangkat kepala dan memastikan
bahwa Dia selalu ada. Karena Dia tetap teguh, Firman-Nya
dan jalan-jalan-Nya selalu selaras satu sama lain. Dia tidak
dapat mengatakan satu hal, lalu bertindak dengan cara
lain. Dia menyatu utuh dalam seluruh ekspresi-Nya.
Huruf-huruf yang tersurat dalam Perjanjian Lama
mungkin terlihat berbeda dengan penerapannya dalam
Perjanjian Baru, tetapi rohnya tidak pernah berbeda. Dalam
perjanjian Abraham, sunat diwajibkan untuk setiap lakilaki, tetapi ketika Injil menyebar ke bangsa-bangsa non-Yahudi, sunat tidak diwajibkan lagi. Paulus menjelaskannya
demikian:
Sunat memang ada gunanya, jika engkau mentaati
hukum Taurat; tetapi jika engkau melanggar hukum
Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi
jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama
dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka
orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum
Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai
hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum
Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang
lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat, bukanlah sunat
yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi
sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan
sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan
secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan
dari manusia, melainkan dari Allah. (Roma 2:25–29)
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Apakah gunanya suatu tanda lahirian jika hal itu tidak
disertai oleh perubahan batiniah? Namun, perubahan batiniah yang sejati tidak mengharuskan penerapan hukum
Taurat secara lahiriah. Pada akhirnya, Allah menghendaki
hati yang disunat. Ini suatu isu pribadi yang menjalinkan
hati Bapa dengan roh hukum Taurat, yang menghasilkan
ketaatan. Roh hukum Taurat akan selalu menggantikan
persyaratan lahiriah. Roh memberi kita kuasa dalam caracara yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat. Allah
tidak berubah pikiran . . . Dia mengubah hati kita. Inilah
firman-Nya kepada Musa:
Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu
orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang
berpegang pada perintah-perintah-Ku. (Ulangan 5:10)

Selain itu:
Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan
Daku dan berpegang pada segala perintah-Ku, supaya
baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk
selama-lamanya! (Ulangan 5:29)

Dalam sepanjang sejarah manusia,
gabungan antara kasih dan ketaatan
Ia mengutus
ini selalu unggul. Kasih memampukan
Yesus untuk
kita untuk taat. Allah rindu untuk
menunjukkan
melimpahi kita dengan kasih yang tak
hati-Nya
ada habisnya, bukan membanjiri kita
kepada kita.
dengan sederet hukum yang mustahil
ditaati. Jika Allah dapat menjangkau
dan mengubah hati kita dulu sekali di kaki Gunung
Sinai, Dia sudah akan melakukannya. Namun, Dia justru
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mengutus Yesus untuk menunjukkan hati-Nya kepada
kita. Setelah kasih-Nya kepada kita diungkapkan, satu-satunya hukum yang diperlukan adalah hukum kasih. Kita
membaca lagi:
Jawab Yesus: “Hukum yang terutama ialah: Dengarlah,
hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.
Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal
budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum
yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti
dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama
dari pada kedua hukum ini.” (Markus 12:29–31)

Sepuluh Hukum Tuhan dalam Perjanjian Lama telah
berkembang menjadi sekian banyak hukum moral, hukum
ritual, dan hukum sipil, tetapi Yesus berkata, “Pada kedua
hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab
para nabi” (Matius 22:40).

Aku
Bagian berikutnya yang saya bongkar adalah “Aku” (I am),
yang dalam bahasa Inggris sudah merupakan kalimat utuh.
Kalimat itu menjawab begitu banyak pertanyaan manusia.
“Tuhan, apakah Kau ada di sana?”
Dia menjawab, “Ya” (“I am”).
“Akankah Kau mengatasi ini?”
Dia meyakinkan kita lagi, “Ya” (“I am”).
Dia ada pada masa lalu, masa kini, dan masa depan kita
secara bersamaan sebagai “Aku” (“I Am”).
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Dia setia karena Dia setia. Dia akan setia karena Dia
telah setia. Karena Dia adalah . . . Aku.
Ketika saya menulis Without Rival, saya kewalahan
dalam membahas konsep Allah yang Mahatinggi, Aku yang
agung. Ketika begitu banyak orang terobsesi untuk menemukan siapa dirinya, semestinya melegakan bahwa kita
dapat menemukan identitas kita di dalam Dia yang ada dari
dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Identitas
kita seperti sekian banyak harta karun yang tersembunyi di
dalam Allah. Kita menemukan siapa diri kita dalam pewahyuan tentang siapa yang memiliki kita.
Saya anak Aku (I Am).
Anda anak Aku (I Am).
Allah memperkenalkan diri kepada Musa sebagai “Aku
adalah Aku” (Keluaran 3:14), yang merupakan satu cara
untuk mengatakan, “Aku adalah perwujudan total dari
segenap diri-Ku, tidak ada yang terbagi dan tidak ada yang
terhilang.”
Dalam Alkitab versi King James tertulis, “I am who I
am” (Keluaran 3:14). Allah ada karena Dia ada. Saya ada
karena Dia ada. Karena Dia ada, tak mungkin Dia tidak
menyadari keadaan kita. Allah menampakkan diri kepada
Musa karena Dia mendengar seruan orang-orang yang
tertindas dalam perbudakan yang keji di Mesir. Karena Dia
menyadari keadaan kita, Dia melibatkan diri.
Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang
dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi Aku telah berfirman:
Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di
Mesir . . . (Keluaran 3:16–17).
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Ketika saya membaca dan memikirkan tentang Allah
Sang Aku, saya melihat tiga hal: Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menanggapi. Tiga poin ini mengatakan, “Aku
menyadari.” Saya tidak tahu posisi Anda, tetapi saat in
Sang Aku melihat Anda, mengetahui perbuatan Anda, dan
berjanji akan membebaskan Anda dari penderitaan dan
belenggu Anda.
Dia adalah segalanya. Dia adalah awal dan akhir, tetapi
tanpa awal atau akhir. Dia mencakup setiap huruf dari
alfa hingga omega, tetapi tidak dapat dideskripsikan oleh
sebanyak apa pun kata yang dapat dibentuk dari rangkaian huruf-huruf itu. Dia adalah Aku (I Am). Allah adalah
alasan atas alasan.
Semua ciptaan berasal dari Sang Pencipta. Karena Dia
adalah . . . Aku. Karena Dia ada . . . Anda ada. Pencipta
kita adalah asal kita, dan penulis utama identitas kita.
Artinya, tidak ada yang dapat mencuri identitas kita yang
tersembunyi di dalam Dia. Dalam Kristus, Sang Adamant,
kita adalah milik-Nya, bukan karena hak dari kelahiran
alamiah kita, tetapi oleh karunia-Nya dan hak dari kelahiran baru kita.
Bagian berikutnya yang menarik perhatian saya adalah
“Tuhan.” Terminologi ini membungkus Sang Aku dalam
supremasi, seperti dalam “Tuhan, Yang Mahatinggi”
(Mazmur 7:17). Istilah ini juga digunakan sehubungan
dengan Yahweh, nama yang begitu kudus sehingga bagi
orang Yahudi, nama itu terlalu suci untuk diucapkan.
Nama yang kudus dan tinggi ini adalah identitas-Nya yang
terbungkus dalam belas kasih dan rahmat-Nya.
Saya bersyukur karena Tuhan atas semua yang tinggi
dan kudus adalah juga Tuhan yang penuh belas kasih dan
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rahmat. Bagaimana seandainya Allah yang memiliki otoritas tertinggi itu diktator yang bengis tak berperasaan?
Sesungguhnya, karena Dia adalah Tuhan atas segalanya,
Dia layak mendapatkan seluruh diri saya. Karena Dia
penuh rahmat dan belas kasih, Dia
mengerti bahwa bagi setiap kita,
kehidupan
ini
adalah
suatu
Di dalam Dia,
perjalanan.
kita tidak menjadi
Ketika kita menyerah pada
segenap diri-Nya (Tuan), hidup yang lebih rendah;
sebaliknya, kita
kita diperbesar oleh kerajaan-Nya.
Kita tidak menjadi yang lebih
dibebaskan untuk
rendah; sebaliknya, kita dibemenjadi pribadi
baskan untuk menjadi pribadi yang
yang sesuai
sesuai dengan kehendak Allah saat
dengan kehendak
menciptakan kita. Sulit bagi kita
Allah saat
untuk membayangkan penggunaan kata tuan di luar pengalaman
menciptakan kita.
kita dengan hierarki manusia. Kita
mengenal tuan-tuan di dunia yang mendongkrak posisi
kekuasaan dan otoritas mereka demi keuntungan pribadi.
Sepanjang sejarah manusia, para pemimpin yang licik
menindas orang-orang yang mereka kuasai. Yesus memperingatkan murid-murid-Nya tentang dinamika ini dalam
Matius 20:25–28:
Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata: “Kamu
tahu, bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa
memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas
mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barangsiapa
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ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia
menjadi pelayanmu, dan barangsiapa ingin menjadi
terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi
hambamu; sama seperti Anak Manusia datang bukan
untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk
memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak
orang.”

Ketuhanan Yesus mengangkat kita, bukan menindas
kita. Setiap aspek kehidupan Yesus dipersembahkan dan
dijadikan tebusan bagi kita.
Tuhan kita dilucuti agar kita dapat dilingkupi.
Yesus dipermalukan agar kita dapat menerima apa yang
telah dijanjikan.
Tuhan kita dikhianati agar kita dapat terlindungi.
Yesus bangkit dari kematian menuju kehidupan agar
kita juga dapat dibangkitkan.
Bagian berikutnya yang saya perhatikan dari frasa itu
adalah “Allahmu” (thy God).
Saya tidak begitu yakin mengapa saya mendengar “thy
God” (Inggris kuno) dalam roh saya, bukan “your God.”
Mungkin karena saya sudah terlalu sering mengucapkan
“Doa Bapa Kami” sepanjang hidup saya. Atau mungkin hal
itu mengacu pada aspek kekekalan dari pernyataan ini.
Penggunaan kata Allah di sini mengacu pada Elohim,
Pencipta, Hakim, dan Pahlawan. Sesungguhnya, Dia bukan
menjadi Allah ketika saya mengakui-Nya sebagai Allah.
Dia selalu menjadi Allah Sang Pencipta. Untuk mengenal
saya, Dia tidak memerlukan pengakuan saya. Dia mengenal
saya sebelumnya, dan jauh lebih mengenal saya daripada
saya mengenal diri sendiri. Dia menenun saya di tempat

74

Keteguhan yang Tangguh

tersembunyi dan membujuk saya di tempat rahasia. Sebagai
Hakim, Dia telah membebaskan saya dari dosa dan melenyapkan semua pelanggaran saya. Mazmur 103:10–12
mengatakan:
Tidak dilakukan-Nya kepada kita setimpal dengan
dosa kita,
dan tidak dibalas-Nya kepada kita setimpal dengan
kesalahan kita,
Tetapi setinggi langit di atas bumi,
demikian besarnya kasih setia-Nya atas orangorang yang takut akan Dia;
sejauh timur dari barat,
demikian dijauhkan-Nya dari pada kita pelanggaran kita.

Kasih Allah tidak terselami dan tidak tergoyahkan,
teguh, dan tidak tertembus. Yang membawa kita langsung
pada frasa terakhir yang saya dengar: “Aku tidak berubah.”
Allah tangguh dalam kasih-Nya, Dia juga tangguh
dalam rahmat-Nya. Dia bersumpah dari sifat-Nya yang
tidak berubah, bukan dari sifat kita yang dapat berubah.
Dalam Mazmur 103:17, kita membaca bahwa kasih-Nya
dijanjikan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah
tidak mencari kesempurnaan, karena di luar Kristus, Batu
Penjuru kita yang tangguh, tidak ada orang yang tidak
berdosa! Tetapi Dia memang mencari orang-orang yang
takut akan Dia. Mengapa? Apa maksudnya takut akan
Tuhan pada zaman ketika orang cenderung sok akrab dan
tidak sopan ini?
Satu cara untuk takut akan Tuhan adalah menjauhi
kejahatan. Dalam Amsal 3:7 kita membaca, “Janganlah
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engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan
TUHAN dan jauhilah kejahatan.” The Passion Translation
mengatakan demikian: “Karena hikmat datang ketika kau
menyembah-Nya dengan ibadah yang utuh dan menghindari semua yang salah.”
Ketika kita memadukan makna yang terdapat dalam
dua interpretasi dari ayat yang sama tersebut, kita menyimpulkan bahwa saat mata kita tertuju pada-Nya dalam
takjub dan kekaguman yang makin kuat, kita berbalik dari
semua yang jahat dan salah. Keajaiban dari Dia yang Tidak
Berubah itu mengubah kita.
Karena Allah adalah kasih, Dia peduli. Karena Dia
peduli, ia tetap teguh.
Bapa surgawi terkasih,
Kau setia dan penuh kasih, bahkan saat aku takut
dan tidak percaya. Aku berdoa agar dalam dunia
yang selalu berubah ini, aku akan mengenal-Mu
sebagai keteguhanku. Ubahkan aku untuk mencerminkan sifat-Mu yang setia dan kasih-Mu yang tak
ada habisnya. Dalam dunia yang tidak konsisten ini,
aku ingin konsisten.
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4
1
TANGGUH DALAM KASIH

Kebahagiaan tertinggi dalam hidup ini
adalah keyakinan bahwa kita dikasihi;
dikasihi sebagaimana keadaan kita, atau
lebih tepatnya, dikasihi terlepas dari apa
pun keadaan kita.
Victor Hugo

L

ebih dari tiga puluh lima tahun lalu John memberikan
kepada saya cincin pertunangan dari berlian. Dia
ingin meresmikan bahwa saya adalah miliknya dan
ia milik saya. (Meskipun jauh sebelum itu ia sudah mengatakan kepada setiap orang bahwa saya adalah miliknya!)
Untuk membeli cincin itu, John hanya makan kentang
berbulan-bulan dan menabung seperti orang kikir. Pada 6
Juni 1982, hari ulang tahun ke-22 saya, saat kami duduk di
dekat sebuah air mancur di Dallas, John menghadiahi saya
sebuah kotak beludru. Tangan dan hati saya gemetar saat
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membukanya. Dalam kotak hitam itu saya menemukan
sebutir berlian berbentuk tetesan air mata pada sebuah
cincin emas sederhana. Sungguh menakjubkan. Bagi saya,
tidak pernah ada berlian yang lebih indah dari itu. Air mata
memenuhi mata saya saat saya menjawab ya dan langsung
menyematkan cincin itu ke jari saya.
Saya ingat, cincin itu terlalu besar, tetapi saya tak mungkin
melepasnya! Malam itu saya tidur dengan senyum di wajah
saya dan cincin di jari saya. Kami sudah bertunangan!
Keesokan harinya saya bangun, dan yang pertama saya
pandangi adalah cincin pertunangan saya. Berliannya
berkilauan dalam cahaya matahari pagi dan memantulkan
bercak-bercak pelangi di dinding apartemen saya yang
suram, meyakinkan saya bahwa tadi malam peristiwa itu
bukan mimpi. Menjelang pertunangan kami, ada drama di
antara John dan saya. Setelah sempat mengalami beberapa
kali putus-sambung, rasanya menyenangkan saat mengetahui bahwa kami bergerak maju dengan suatu komitmen
untuk saling mengasihi. Ketika pagi itu John dan saya pergi
ke gereja, banyak sekali orang yang memberi kami ucapan
selamat. Dengan gembira saya mengipas-ngipaskan tangan
untuk menunjukkan cincin itu, tetapi sebenarnya saya
sedang memamerkan cinta kami.
Saya yakin sekali bahwa meskipun saya tidak kidal,
tangan kiri saya mulai mengambil alih peran utama setiap
kali saya bersama seseorang. Kami tinggal di Dallas, yang
berarti akan selalu ada berlian yang lebih besar dengan
kilau yang lebih cemerlang daripada milik saya, tetapi
berlian itu bukan milik saya. Berlian saya bercerita tentang
komitmen teguh kami untuk saling mencintai. Kami berjanji
untuk saling memiliki dan tetap bergandengan dalam suka
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maupun duka, dalam tahun-tahun pas-pasan dan tahuntahun kelimpahan, dalam kekuatan dan kelemahan, hingga
maut memisahkan kami. Berlian saya menceritakan dimulainya suatu kisah kasih baru. Dan bagi kita semua, Allah
telah melakukan hal yang sama.

Allah adalah kasih.
Kasih adalah sifat Bapa kita. Dia tidak mengasihi kita
karena Dia diharuskan; Dia mengasihi karena Dia tidak
bisa tidak mengasihi kita. Allah tidak berlapang dada
dalam Perjanjian Lama dan memutuskan untuk mengasihi
kita dalam Perjanjian Baru. Dia tidak memutuskan untuk
mengasihi kita atas permintaan Yesus. Kasih-Nya kepada
kita itulah yang memulai penyelamatan kita. Dia memberikan Anak-Nya untuk mengekspresikan kasih-Nya kepada
kita. Kasih-Nya tidak dapat dikalahkan oleh penolakan dan
keengganan diri. Kita tidak akan pernah dapat meyakinkan
Allah untuk berhenti mengasihi kita, karena dulu sekali,
sebelum kita bisa berpendapat dalam hal ini, kasih-Nya
menaungi kita seperti panji-panji dan Dia menyambut kita
di meja perjamuan-Nya.
Allah tidak memiliki kasih bagi kita. Allah adalah kasih
bagi kita. Kasih Allah bagi kita itu tangguh, tidak terkalahkan, setia, dan lebih kuat dari maut.
Siapakah yang seperti Engkau, di antara para allah, ya
TUHAN; siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang
masyhur, Engkau pembuat keajaiban? Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu; bumi pun menelan mereka.

79

TANGGUH

Dengan kasih setia-Mu Engkau menuntun umat
yang telah Kautebus; dengan kekuatan-Mu Engkau
membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus.
(Keluaran 15:11–13)

Allah memimpin dengan kasih.
Kasih-Nya adalah kompas yang sejati, penunjuk arah
untuk menuntun kita mengarungi kehidupan. Tanpa
jaminan kasih ini, kita akan mudah kehilangan arah dan
mengembara keluar dari jalur. Pada akhirnya, kasih-Nyalah yang memimpin kita pulang.
Mazmur Musa dalam Keluaran 15
ditulis setelah Allah menyelamatkan
umat-Nya secara ajaib setelah ratusan
Kasih-Nya
tahun penindasan di Mesir. Kita tahu
bagi kita tidak kisahnya, tetapi yang ingin saya soroti
tergantung
di sini adalah kata sifat yang melekat
pada kasih Allah: setia. Itu jaminan lain
pada kita.
bahwa kasih-Nya bagi kita tidak goyah.
Api kasih-Nya tidak meredup berkedip-kedip dalam angin
ketidaktaatan kita. Dia tetap mengasihi kita saat kita tidak
bertanggung jawab, tidak responsif, dan suka memberontak.
Dia tidak dapat memberkati perbuatan tersebut, tetapi
bahkan di tengah semuanya itu, kebaikan-Nya membawa
kita pada pertobatan dan kasih-Nya tidak tergoyahkan.
Kasih-Nya bagi kita tidak tergantung pada kita. Kasih
sayang-Nya kepada kita tidak berubah-ubah tergantung
pada perbuatan kita. Dia selalu mengasihi kita. Dia akan
selalu mengasihi kita. Kita tidak dapat memperoleh apa
yang tidak pernah pantas bagi kita, kita juga tidak dapat
membayar apa yang telah diberikan kepada kita.
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Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukitbukit bergoyang, tetapi kasih setia-Ku tidak akan
beranjak dari padamu dan perjanjian damai-Ku tidak
akan bergoyang, firman TUHAN, yang mengasihani
engkau. (Yesaya 54:10)

Kasih-Nya tidak akan meninggalkan kita. Orang-orang
mungkin datang dan pergi, tetapi kasih-Nya yang teguh
dan tangguh akan tetap ada. Karena kasih-Nya tidak
tergoyahkan, kita telah terbungkus dalam suatu perjanjian damai sejahtera. Yesus, Batu Penjuru adamant kita,
adalah sang Raja Damai. Dari kerajaan-Nya yang memiliki kuasa tertinggi, Dia membisikkan damai sejahtera pada
setiap badai dalam tubuh kita dan pada setiap prahara
yang menyerang pikiran kita. Kasih-Nya kepada kita tidak
terbatas. Kita bisa bebas dari rasa tertekan karena tidak ada
pengingkaran terhadap kasih-Nya bagi kita. Untuk mengingkari kasih-Nya kepada kita, Allah akan harus mengingkari kasih-Nya kepada Anak-Nya.
Karena kasih-Nya yang tangguh bagi kita, kita
dimerdekakan dalam Kristus, Adamant kita. Anda
mungkin bertanya, “Bagaimana saya bisa yakin bahwa hal
ini benar?” Kasih-Nya bagi kita dapat dilihat: “Akan tetapi
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena
Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa”
(Roma 5:8).

Kasih adalah Pilihan
Berlian bukan hanya menggambarkan potensi kasih dalam
pernikahan, melainkan mengekspresikan juga sifat-sifat
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kasih itu sendiri. Seperti berlian, kasih dikandung dalam
rahim api dan tekanan. Musim-musim, tahun-tahun, atau
bahkan dekade-dekade saat kasih terkubur dalam-dalam di
bawah permukaan seperti musim semi yang tersembunyi.
Anda tahu kasih itu ada di sana. Sudah tertanam bertahun-tahun lalu dalam tanah hidup Anda, tetapi Anda tidak
dapat melihat keindahannya atau merasakan apinya . . .
yang dapat Anda rasakan hanya bisikannya dari bawah
tanah.
Kasih dalam bentuknya yang paling sejati bukanlah
perasaan. Kasih adalah suatu pilihan. Kasih adalah alasan
seorang ibu yang sudah sangat letih memaksakan diri
bangun dari tidurnya demi menanggapi tangis anaknya
yang ketakutan. (Dan ya, kasih berarti ada kalanya ketika
peran itu dibalik.) Intinya, kasih itu memberi bahkan ketika
tidak dibalas.
Sekali Kasih telah memilih, Dia tidak berubah pikiran.
Kita mengasihi karena Kasih memilih kita. Anda
mengasihi karena Allah memilih Anda (1 Yohanes 4:19).
Dan Bapa kita mengasihi bahkan ketika kita tidak
mengasihi.

Cinta Pertama
Allah adalah dan akan selalu menjadi cinta pertama (kasih
mula-mula) kita. Dia mengasihi kita lebih dulu, dan cinta
pertama bukannya tidak dewasa; itu cinta yang tangguh.
Dia tidak mencintai kita dengan harapan kita akan menjadi
seperti orang lain. Dia tidak pernah membandingkan Anda
dengan orang lain. . . kasih-Nya selalu tertuju pada Anda.
Kita semualah yang selalu dicintai oleh-Nya. Meskipun kita
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yang terlebih dulu mencintai orang lain, Dialah yang lebih
dulu mencintai kita. Namun, pada akhirnya, kita masingmasing menemukan ketangguhan cinta pertama kita, cinta
yang setia dan tidak terkalahkan ini.
Mungkin ada area yang membuat Anda merasa bahwa
tindakan Anda telah mengubah perasaan Allah terhadap
Anda? Mungkin ada tempat dan pola yang di situ Anda
telah mengembangkan suatu kebiasaan yang tidak taat
atau tidak konsisten?
Saya mengerti. Bertahun-tahun lari dari cinta-Nya. Saya
tidak mengerti seperti apakah cinta-Nya. Saya berdalih
bahwa jika Dia benar-benar mencintai saya, Dia akan
memberikan apa yang saya inginkan. Saya membayangkan
bahwa cinta dari salah satu anak-Nya akan membuat
saya bahagia saat ini. Sejujurnya, saya memiliki selera
buruk terhadap laki-laki. Saya memilih orang yang sulit
disenangkan, yang berubah menjadi orang yang sulit dipertahankan. Allah melihat jauh melebih keinginan saya dan
menjawab kebutuhan terbesar saya. Cinta-Nya.
Ia memberi saya suatu cinta yang lebih besar dari cinta
yang dapat dimenangkan atau hilang.
Saya masih ingat momen sejernih kristal saat kasih-Nya
mulai terlihat. Saya melihatnya di hadapan saya. Saya
mengenali berkas-berkas cahayanya
seperti mengintip dari segi-segi sebuah
berlian, setiap bidang menunjuk ke arah
Kasih Allah
kepingan waktu ketika saya lahir baru
bagi Anda
dan dipertunangkan kepada Mempelai
saya, Yesus Kristus.
lebih tangguh
Kasih Allah bagi Anda lebih tangguh
dari berlian.
dari berlian. Kasih-Nya tidak akan
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menguap dalam ruang vakum yang penuh dengan cahaya
intensif. Pertunangan-Nya dengan Anda jauh lebih dalam
daripada cincin. Dia tidak akan pernah memercayakan
suatu janji yang begitu berharga pada sebuah benda
yang dapat terselip atau dicuri. Klaim-Nya tersembunyi
dan sangat berharga, dimeteraikan pada bagian kesayangan-Nya dalam dari Anda . . . hati Anda.
Ayat-ayat dalam Kidung Agung ini membocorkan suatu
percakapan intim yang mengungkapkan ikatan hasrat
tanpa akhir dari sepasang kekasih:
Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu,
seperti meterai pada lenganmu,
karena cinta kuat seperti maut,
kegairahan gigih seperti dunia orang mati,
nyalanya adalah nyala api,
seperti nyala api TUHAN!
Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta,
sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya.
Sekalipun orang memberi segala harta benda
rumahnya untuk cinta,
namun ia pasti akan dihina. (8:6–7)

Apakah cinta ini membuat Anda merasa tidak nyaman?
Mungkin sulit bagi Anda untuk membayangkan diri
Anda pantas dicintai seseorang dengan intensitas sebesar
itu. Mungkin Anda meragukan kapasitas Anda untuk
membalas cinta semacam itu. Kata-kata ini tidak dituliskan untuk membuat Anda meragukan cinta yang telah
Anda alami atau membuat Anda mempertanyakan kapasitas Anda untuk mencintai. Keintiman sekilas tersebut ini
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dimaksudkan untuk mengungkapkan cinta penuh gairah
yang ditetapkan bagi Anda.
Berdasarkan pengalaman manusia, mustahil kita
mengukur kasih Allah. Tidak ada titik acuannya sepanjang rentang sejarah manusia yang berdosa. Ada orang
yang beruntung dapat mengenal percikan kehangatan
cinta. Bagi yang lain, percikan api cinta itu pada akhirnya
mengkhianati setelah sekian tahun kemudian api cinta itu
terabaikan dan bara cinta itu berubah menjadi abu.
Cinta manusia jarang yang dapat dideskripsikan sebagai
api yang abadi. Namun, kita merindukannya. Jujur saja,
kita akan menyadari bisikan hati kita dan mengakui bahwa
kita merindukan taraf keintiman yangdengan orang lain.
Terkadang saya nyaris malu oleh gairah yang terungkap
dalam Kidung Agung. Kemudian saya ingat bahwa peran
saya hanyalah menanggapi, bukan memikir-mikirkannya.
Ketika saya menyisihkan pertanyaan-pertanyaan saya, lalu
mengakui dan menerima kasih Allah yang membara, kuat,
dan penuh kecemburuan itu, api kasih saya kepada Allah
pun berkobar.
Akhirnya, bagian ini mendeskripsikan Kristus dan
mempelai-Nya. Di bumi yang fana ini, kita mengetahui
segala sesuatu secara tidak sempurna dan tidak utuh. Di
alam kekal, saat kita dapat mengetahui secara sempurna,
kita akan mendapati kasih dalam segala keindahannya
yang menyala-nyala.
Api kasih Allah bagi kita tidak dapat dipadamkan.
Banjir masalah dapat saja menerjang kehidupan kita, tetapi
tidak akan mampu menenggelamkan kasih Allah bagi kita.
Kasih Allah tidak untuk dijual. Allah tidak akan pernah
menukarkan kita dengan kekayaan apa pun.
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Dan meskipun ayat-ayat di atas mengacu pada kasih
Allah bagi mempelai Kristus, yaitu gereja secara kolektif,
kasih ini begitu protektif dan pribadi seperti kasih seorang
ibu, dan seintim cinta seorang kekasih. Bapa kita tidak
dapat benar-benar mengasihi keseluruhannya jika Dia
tidak terlebih dulu mengasihi bagian-bagiannya.

Segel Kasih
Kita tidak akan pernah bisa membuat diri kita pantas
mendapatkan kasih yang menghanguskan itu, maka Allah
telah mengerjakan bagian itu bagi kita.
Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama
dengan kamu di dalam Kristus, adalah Allah yang telah
mengurapi, memeteraikan tanda milik-Nya atas kita dan
yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai
jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita.
(2 Korintus 1:21–22)

Saya tidak dapat meneguhkan diri sendiri. Anda tidak
dapat meneguhkan diri sendiri. Keanggotaan gereja tidak
dapat meneguhkan kita dalam kesatuan. Yang menyatukan
kita adalah Roh-Nya.
Dengarkan apa yang dikatakan ayat-ayat ini dalam
Alkitab versi The Passion Translation:
Sekarang, Allah sendirilah yang telah mengurapi kita.
Dan Dia senantiasa menguatkan engkau dan aku dalam
kesatuan dengan Kristus. Dia mengenal kita karena Dia
membubuhkan segel kasih-Nya atas hati kita dan telah
memberikan Roh Kudus-Nya seperti cincin pertunangan
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diberikan kepada seorang mempelai—suatu tanda jadi
untuk berkat-berkat yang akan datang!

Anda memahaminya? Meskipun mungkin Anda tidak
mengetahuinya, sebenarnya Anda sudah dipertunangkan!
Segel saat ini berupa lapisan tipis pembungkus vitamin
atau produk makanan. Segel itu memastikan bahwa kemasannya belum dibuka, tetapi segel itu juga dapat dibuka
dengan mudah. Jenis segel ini berbeda dari segel yang disebutkan dalam 2 Korintus. Segel ini berasal dari kata bahasa
Yunani sphragizo, yang mendeskripsikan segel 7 lapis yang
mencakup hal-hal berikut ini:
1. Segel keamanan (kita dijaga erat dalam kasih Allah)
2. Segel autentikasi (kita ditandai sebagai milik Allah
sendiri)
3. Segel keaslian
4. Segel kepemilikan
5. Segel penerimaan
6. Segel kebenaran
7. Segel janji1

Segel itu juga
memperingatkan
kuasa kegelapan
agar jangan
mengusik kita.

Segel itu bukan sekadar bukti
dari produk yang masih mulus. Segel
itu juga memperingatkan kuasa kegelapan agar jangan
mengusik kita. Tidak ada satu segel pun yang dapat kita
rusak karena segel itu terikat pada ketaatan Kristus, bukan
pada ketaatan kita. Segel itu bukan hanya membawa
peringatan “Jangan sentuh!” tetapi setiap lapisannya
merupakan penegasan ilahi bahwa kita adalah mempelai
Kristus. Kita tidak dapat menjangkau ke dalam diri kita
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sendiri dan membubuhkan segel itu pada hati kita. Kasih
itu menjangkau dan membubuhkan segel pada kita sampai
kelak kasih mengungkapkan diri kita yang sesungguhnya.

Karunia Kekal Kasih
Anda dan saya lahir dari Roh, disegel dengan Roh, menjadi
bait Roh, dibaptis dalam Roh, dipersatukan dalam Roh,
diberi karunia Roh, dan ditugaskan ke dalam pelayanan
oleh Roh. Semua yang kita perlukan disediakan oleh Allah,
yang mengasihi kita tanpa akhir.
Inilah alasan yang diteguhkan oleh Paulus dalam
suratnya kepada jemaat di Efesus:
Aku menulis surat ini kepada semua orang percaya yang
sungguh-sungguh, yang telah dikuduskan melalui persekutuan dengan Yesus, Dia yang Diurapi. Kiranya Allah
sendiri, Bapa surgawi Tuhan kita Yesus Kristus, melepaskan anugerah atasmu dan memberikan kesejahteraan
yang menyeluruh ke dalam hidupmu. (1:2 TPT)

Apakah Anda melihat keterlibatan pribadi Allah Bapa
kita dalam proses ini? Kita mengatakan ya, berikrar dengan
hati kita, pada suatu kehidupan yang penuh dengan kepercayaan yang teguh. Sebagai gantinya, Allah memampukan
kita untuk menerima kepenuhan impartasi ilahi-Nya ke
dalam hidup kita. Surat Efesus selanjutnya menyatakan:
Semua yang ada di surga telah dilimpahkan kepada kita
sebagai karunia yang penuh kasih dari Bapa surgawi
kita yang menakjubkan, Bapa dari Tuhan kita Yesus—
semuanya hanya karena Dia melihat kita di dalam
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Kristus. Itulah sebabnya kita merayakan karunia-Nya
dengan segenap hati kita! (1:3 TPT)

Kita merayakannya sekarang dalam pengharapan akan
apa yang akan datang. Kehidupan yang sebenarnya dimulai
di alam kekekalan. Di sanalah seluruh isi surga menantikan
mempelai-Nya sebagai hadiah pernikahan yang kekal.
Seandainya Anda takut bahwa versi ini terlalu berlebihan
dalam mengungkapkan karunia kasih yang menunggu
Anda, bacalah terjemahan English Standard Version ini:
Diberkatilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang telah memberkati kita dengan setiap berkat rohani
di dalam surga.

Semua berkat yang ditawarkan oleh surga, tidak
ada yang tertinggal atau ditahan-tahan lagi. Persediaan
yang berlimpah untuk Mempelai-Nya ini selaras dengan
kasih-Nya yang berlimpah. Dan Anda bagian dari
Mempelai-Nya.
Sebagai Mempelai-Nya, Anda dan saya ada di dalam
Kristus, Dia yang Diurapi. Seperti Yesus menutupi segala
sesuatu yang telah kita lakukan, kematian dan kebangkitan-Nya memberdayakan kita melakukan apa yang akan
kita lakukan di dalam Dia. Ketaatan-Nya melenyapkan
utang dan hukuman atas ketidaktaatan kita, dan memampukan kita untuk taat. Jika Anda teguh dalam kepercayaan
ini, surat Paulus tadi ditulis bagi Anda dan saya.
Sebagai orang percaya di dalam Kristus, kita yang
banyak ini dipersatukan di dalam Batu Penjuru yang tak
terhancurkan dari Yang Mahakudus. Kita tidak hanya
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dilekatkan pada Kristus, tetapi hidup kita juga dilimpahi
dengan kesejahteraan.
Dalam berbagai keadaan, anugerah itu seperti pita yang
menghiasi kado janji ini. Allah memeteraikan kita dalam
hati-Nya, dan menyegel hati kita dalam batu penjuru
kasih-Nya yang tangguh.
Saudara yang terkasih, dengarkanlah saya. Anda tidak
mendiami suatu rongga di dalam Kristus, yang yang
disiapkan seadanya bagi Anda. Di dalam Kristus, Sang Batu
Penjuru yang tangguh, Anda dapat menjelajah ke seluruh
bagian. Anda bukan penyusup. Anda bukan tamu . . . Anda
adalah anggota keluarga. Sebenarnya, keluarga masih
belum cukup intim. Kita satu di dalam Yesus sebagaimana
Dia satu dengan Bapa. Kita adalah menjadi satu dengan
Allah, yang adalah semua di dalam semua.
Persediaan dan tempat itu telah disiapkan bagi kita.
Kelimpahan ini mencakup semua buah Roh, karunia Roh
kita, dan damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita. Marilah
kita menjaga hati dan harta yang berharga itu di tempat
yang benar. Marilah kita mengarahkan hati kita pada harta
yang di surga, harta yang tidak akan tercemar atau dicuri.
Begitu kita memahami kasih-Nya itu, bagaimana
mungkin kita masih berpikir untuk menyambut para
kekasih dari dunia yang fana ini? Penguasa kerajaan
angkasa tidak mengasihi kita.
Dia membenci kita. . . dengan tangguh.
Janji pangeran kegelapan itu semuanya dusta. Kuasa
pemberiannya terikat pada dunia yang rapuh dan sudah
jatuh ke dalam dosa ini, yang memang ditakdirkan untuk
hancur. Pemberian atau bakat apa pun yang diberikan oleh
Iblis mengungkapkan jati dirinya sebagai pencuri. Ia tidak
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bisa memberi; ia hanya bisa mengambil. Ia hanya bisa
menyimpangkan segala sesuatu yang disentuhnya.
Akan tetapi, kita bukan lagi warga
kerajaannya, dan kita tahu bahwa setiap
pemberian yang baik dan benar berasal
Penguasa
dari Bapa kita. Kita juga tahu bahwa
kerajaan
tidak ada yang dapat memisahkan kita
angkasa tidak
dari kasih Kristus.

mengasihi kita.

Aman dalam Kasih Kristus
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih
Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan,
atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau
pedang? Seperti ada tertulis: “Oleh karena Engkau kami
ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah
dianggap sebagai domba-domba sembelihan.” Tetapi
dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-orang
yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab
aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik
malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah,
baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau
kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah,
ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus
Yesus, Tuhan kita. (Roma 8:35–39)

Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih
Kristus yang tangguh. Tidak ada siapa pun, tidak ada
apa pun yang sanggup melakukannya. Kasih-Nya tak
bisa direnggut dari kita karena kita telah ditempatkan di
91

TANGGUH

dalam Kristus. Kekejaman konflik dan bahaya perang tidak
pernah bisa membuat-Nya menyingkir dari kita. Tidak ada
malapetaka yang cukup besar untuk menggeser kasih Sang
Raja Damai. Kasih-Nya lebih pasti dari kematian dan lebih
nyata dari kehidupan. Kasih-Nya kepada kita melampaui
kerajaan malaikat dan kerajaan kegelapan. Dulu, sekarang,
dan sampai selama-lamanya tidak akan ada yang mampu
memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus
Tuhan kita. Kasih-Nya kepada kita setangguh kasih-Nya
kepada Yesus. Allah harus menolak Anak-Nya untuk
menolak kita.

Dikasihi Sebelum Permulaan Zaman
Dan Dia memilih kita untuk menjadi milik-Nya,
mengikatkan kita pada-Nya bahkan sebelum Dia meletakkan dasar alam semesta ini! Karena kasih-Nya
yang begitu besar, Dia menetapkan kita agar menjadi
satu dengan Kristus sejak awal mulanya sehingga di
mata-Nya kita terlihat kudus dengan kemurnian yang
tidak bercela. (Efesus 1:4 TPT)

Saya selalu sangat antusias menunjukkan anak,
menantu, dan cucu-cucu saya kepada orang lain. Ketika
saya membaca kata-kata ini, saya manyadari bahwa antusiasme Allah pada Anda jauh lebih besar daripada antusiasme saya pada keluarga saya. Dia memandang Anda
dan dengan bangga berkata, “Yang satu ini milik-Ku!”
Dia mempertunangkan Anda dengan-Nya sendiri, kemudian menciptakan suatu jagat raya bagi Anda untuk tinggal
bersama-Nya selamanya.
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Anda tidak dipilih pada saat Anda kembali kepada
Kristus—hari itulah Anda memilih-Nya. Anda telah dipilih
di dalam Kristus jauh sebelum mata air samudera yang
dalam itu tercipta. Anda dibentuk dalam Kristus sehingga,
melalui kuasa transformasi, Dia dapat terbentuk di dalam
diri Anda. Saat Anda lahir baru, Anda mulai hidup menuju
kebenaran ini. Melalui kematian Anak Allah, kasih tidak
hanya menyelamatkan Anda, tetapi juga mengembalikan
Anda pada harapan awal-Nya.
Anda tidak hanya ditunangkan, tetapi sejak mula Anda
juga ditetapkan atau dirancang untuk dipersatukan dengan
Kristus. Menanggapi kasih yang sebesar itu, tidak ada
orang yang akan tahan untuk berdiam diri!
Dalam ketangguhan kasih-Nya, Allah melekatkan kita
dalam kemurnian Kristus yang tidak bercela, bahkan jauh
sebelum Adam dan Hawa sempat melepaskan diri dari
terang dan kebenaran serta mengenakan kain kafan dosa
dan maut pemberian si ular.
Jika mengingat sifat saya sendiri, saya akan mengusulkan agar Allah mengenakan pada saya baju hitam,
bukan baju putih cemerlang. Kutipan Coco Chanel ini
mendeskripsikan pilihan busana saya dengan tepat: “Jika
saya menemukan warna yang lebih gelap dari hitam, saya
akan mengenakannya. Namun, sebelum menemukannya,
saya mengenakan pakaian hitam!”
Dengan pakaian hitam, noda tidak perlu dikhawatirkan.
Mungkin noda itu ada, tetapi tidak ada yang bisa melihatnya. Itulah alasan utama saya sering bepergian dengan
pakaian hitam. Dengan pakaian hitam, saya bisa bergerak
dengan percaya diri di bandara, dari satu akhir pekan ke
akhir pekan lain. Dengan blus hitam, saya bisa berkeringat
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tanpa terlihat, tetap percaya diri meskipun ada noda
permanen spidol Sharpie, dan memeluk para perempuan
yang menangis tanpa mengkhawatirkan adanya riasan
yang menempel ke baju saya. Menyimpan baju hitam,
hitam . . . itu mudah. Menyimpan baju putih, putih . . . itu
tidak mudah.
Belum lama berselang, saya lupa mengapa saya bepergian dengan pakaian putih. Waktu itu, setelah musim
dingin yang panjang di Colorado, ketika akhirnya musim
semi tiba, saya mengenakan jin putih pada akhir pekan.
Merasa segar, saya keluar dari mobil sambil melompat-lompat kecil. Penyambut tamu yang baik menghidangkan minuman yang sekarang menjadi favorit saya. .
. tiga sloki kopi bersantan ditambah kayu manis. Dengan
gembira, saya menarik pengaduknya yang berfungsi seperti
sumbat botol, dan segera saja saya terciprat beberapa noda.
Sisa minuman itu tumpah membasahi konsol tengah mobil
sewaan itu. Begitu saya tiba di gereja, kami berusaha menghapus noda kopi itu dengan bolpoin pemutih Tide. Zat kimia
itu menembus jin saya sampai bagaian paha atas sehingga
jin putih itu berubah menjadi biru. Berharap reaksi kimiawi
ini dapat melenyapkan noda, saya membasahi dan menggosok jin saya dengan air yang cukup banyak. Noda kopi
yang semula berdiameter sekitar 5 cm itu sekarang melebar
menjadi berdiameter 20 cm, menutupi sebagian besar area
paha atas saya. Nodanya tampak hilang, tetapi tidak bisa
dipastikan sebelum jin itu kering. Sementara itu, bagian jin
yang menutupi paha atas saya menjadi transparan. Dengan
jin seperti itu, saya naik ke panggung.
Tuhan tahu kita tidak dapat mempertahankan hidup
yang tak bercela, jadi hidup kita dibasuh dalam Kristus.
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Dalam Kristus, tidak ada noda tersembunyi; dalam Kristus,
tidak ada bolpoin pemutih; dalam Kristus, tidak ada celana
transparan yang mengekspos paha besar. Dalam Kristus,
ada kekuatan dan kecemerlangan.
Mengadopsi kita sebagai anak-anak yang menyenangkan
hati-Nya selalu ada dalam rencana-Nya yang sempurna,
maka anugerah-Nya yang begitu besar yang tercurah
atas kita akan membawa kemuliaan bagi-Nya—karena
kasih-Nya kepada Dia yang dikasihi-Nya, Yesus, juga
dinyatakan-Nya kepada kita! (Efesus 1:5–6 TPT)

Pernahkah Anda diundang ke suatu
acara karena penyelenggaranya baru
Dalam
teringat menjelang menit-menit terakhir? Saya pernah mengalaminya! Atau
Kristus, ada
pernahkah Anda diundang ke suatu acara
kekuatan dan
karena penyelenggaranya sadar bahwa
kecemerlangan.
Anda tahu kalau Anda tidak dilibatkan?
Lagi-lagi, saya pernah mengalaminya!
Bukan itu yang terjadi di sini. Anda bukan tambahan,
bukan rencana yang baru terpikirkan belakangan, atau
seseorang yang disertakan pada menit-menit terakhir. Sejak
dulu, Anda selalu disambut!
Pengangkatan kita sebagai anak dalam keluarga Allah
sudah direncanakan sejak semula. Dia tidak membawa kita
mendekat karena Dia merasa kasihan atau karena tidak
ada orang yang menginginkan kita. Dia bersukacita atas
kita karena dalam Kristus Dia melihat akan menjadi apa
kita nanti, bukan bagaimana keadaan kita dahulu.
Saya suka kata yang digunakan di sini . . . tercurah. Mau
tidak mau, saya membayangkan air terjun. Pernahkah Anda
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berdiri di bawah air terjun? Airnya tercurah mengguyur
Anda dengan kekuatan tak terbendung dan banyaknya tak
terukur. Jika sumber airnya melimpah dan jarak jatuhnya
air itu jauh, akan ada kabut. Kabut anugerah Allah yang
luar biasa mengurapi orang-orang yang mendekat melalui
kasih-Nya. Dan siapa tahu mungkin kita tergoda untuk
membayangkan air terjun ini hanya sebagai tetesan air, ayat
berikut ini membatalkan pikiran semacam itu:
Karena sekarang kita dilekatkan pada Kristus, keselamatan yang sangat berharga itu telah diberikan kepada
kita oleh darah-Nya—pembatalan total dosa-dosa
kita—semuanya karena pencurahan kekayaan anugerah-Nya. (Efesus 1:7 TPT)

Pencurahan anugerah. Di luar Kristus, saya tidak akan
layak mendapatkan setetes pun anugerah dan rahmat. Saya
hanya pantas menanggung sepenuhnya beban berat dan
noda dari dosa yang bahkan jauh lebih banyak dari yang
dapat saya ingat dan dapat saya akui. Itulah saya di luar
Kristus.
Namun. . .
Kasih-Nya bagi kita sedekat napas yang kita hirup dan
jangkauannya sejauh angin yang melingkupi dunia ini.
Kasih-Nya bagi kita eksklusif dan unik.
Kasih-Nya bagi kita mencakup semuanya. Tidak
ada bagian dari diri kita yang luput dari kasih-Nya. Dia
mengasihi kita tanpa perkecualian.
Kasih adalah koneksi kita dengan alam kekal Allah.
Ketika saya mengatakan bahwa kasih Allah itu tangguh,
saya melakukannya untuk meyakinkan Anda bahwa
kasih-Nya tidak hanya tidak tergoyahkan, tetapi juga luar
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biasa. Kasih Allah mengejar kita dan dengan gigih menggugah perhatian kita. Kasih Allah tetap konsisten dalam
mengejar kita. Dia tidak akan dapat dialangi dari posisi-Nya itu. Dia di pihak kita. Tidak peduli sebobrok apa
pun perilaku kita, kasih-Nya bagi kita tidak bisa dihancurkan. Kita bisa memerangi kasih Allah, tetapi akhirnya,
kasih-Nya tak terkalahkan.

Kasih Menang
Baru-baru ini, ada banyak tagar #lovewins (#kasihmenang).
Mau tidak mau, kasihlah yang menang karena Allah
adalah kasih. Karena kemenangan kekal ini sudah terjadi,
lebih tepat dikatakan #lovewon (#kasihsudahmenang).
Kasih menang mengindikasikan kemenangan masa kini
atau masa depan. Mungkin Anda bertanya-tanya mengapa
saya merasa masa itu penting. Ketika saya mempelajari apa
yang terjadi di dunia, tampaknya tagar yang tepat adalah
#hatewins (#kebencianmenang). Saya berusaha keras untuk
melihat kasih meskipun hanya sekilas pandang. Namun
akhirnya, kebencian tidak bisa menang karena kebencian
tidak kekal . . . kasihlah yang kekal. “Love wins” (“Kasih
menang”—kalimat present tense) menunjukkan sifat yang
cair, ketika sebenarnya kemenangan kasih sudah ditetapkan
untuk kita sebelum permulaan zaman. “Love won” (“Kasih
sudah menang”—kalimat past tense) menyatakan suatu
kemenangan yang terjadi jauh sebelum kita ada, jadi hal
itu jelas tanpa keterlibatan kita. “Love won” tidak dapat
dibatalkan oleh tindakan kita. Hal itu hanya perlu ditegaskan oleh penyembahan kita.
Kasih memenangkan kita sebelum kita dikasihi.
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Kata-kata dalam lagu “Reckless Love” menggambarkan
perbuatan yang mewujudkan kasih Allah yang tangguh:
Before I spoke a word
You were singing over me
You have been so, so
Good to me
Before I took a breath
You breathed Your life in me
You have been so, so
Kind to me
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love
of God
Oh, it chases me down, fights ’til I’m found, leaves
the ninety-nine
I couldn’t earn it
I don’t deserve it
Still You give yourself away
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love
of God
When I was your foe, still Your love fought for me
You have been so, so
Good to me
When I felt no worth
You paid it all for me
You have been so, so
Kind to me
There’s no shadow You won’t light up
Mountain You won’t climb up
Coming after me
There’s no wall You won’t kick down
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No lie You won’t tear down
Coming after me2

(Terjemahan bebas):
Sebelum aku mengucapkan sepatah kata pun
Kau menyanyi untukku
Kau sudah amat, sangat
Baik padaku
Sebelum aku bernapas
Kau mengembuskan kehidupan-Mu dalamku
Kau sudah amat, sangat
Baik padaku
Oh, kasih Allah yang melimpah, kekal, nekat
Oh, kasih itu mengejarku, berjuang sampai aku
ditemukan, meninggalkan yang sembilan puluh
sembilan
Tak ada yang bisa kulakukan untuk mendapatkannya
Aku tidak layak mendapatkannya
Tapi Kau memberikan diri-Mu
Oh, kasih Allah yang melimpah, kekal, nekat
Ketika aku jadi musuh-Mu, kasih-Mu tetap
memperjuangkanku
Kau sudah amat, sangat
Baik padaku
Ketika aku merasa tak berharga
Kau membayar semuanya untukku
Kau sudah amat, sangat
Baik padaku
Tidak ada bayang-bayang yang takkan Kauterangi
Gunung yang takkan Kaudaki
Untuk mengejarku
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Tidak ada tembok yang takkan Kauruntuhkan
Tak ada dusta yang takkan Kauhancurkan
Untuk mengejarku

Bapa Surgawi yang terkasih,
Kasih-Mu melampaui batas. Terima kasih karena Kau
telah memateraikan aku dalam kasih-Mu, karena memilih
untuk mengasihiku, karena rencana-Mu atas hidupku sejak
napas pertamaku. Hari ini izinkan aku memilih untuk
mengasihi-Mu seperti Kau telah mengasihiku. Terima
kasih karena telah cukup mengasihiku untuk melenyapkan
dengan gigih setiap pengalang di antara kita. Meruntuhkan
setiap tembok dan dusta yang menghadang di antara kita.
Amin.
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5
1
TANGGUH DALAM MENGASIHI

Kasih adalah satu-satunya kekuatan yang
mampu mengubah lawan menjadi kawan.
Martin Luther King Jr.

S

aya ingin membagikan suatu cerita yang menggambarkan kasih yang intim dan pemeliharaan yang teguh
dari Allah Bapa kita.
Belum lama ini, saya pergi ke Irak. Saya diundang untuk
berbicara pada suatu acara di Dubai dan memutuskan
bahwa saat itu akan menjadi kesempatan yang sempurna
untuk mengunjungi suatu pelayanan bernama Preemptive
Love.
Hari pertama di sana saya mengikuti Jessica dan Jeremy
Courtney mengunjungi kelompok-kelompok pengungsi
Yazidi yang mereka bantu membangun kembali kehidupan
mereka setelah ISIS menghancurkan sebagian besar tempat
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tinggal mereka. Karena saya tidak bisa bahasa Arab atau
dialek Kurdi apa pun, saya hanya bisa menonton dan
mendengarkan saat Jessica berinteraksi dengan para perempuan dan keluarga-keluarga yang ia bantu untuk memulai
bisnis pembuatan sabun.
Saya masih ingat reaksi orang-orang terkasih itu. Wajah
mereka berseri-seri saat melihat Jessica. Dalam banyak
hal, ia mewakili gambaran sebuah harapan; ia orang yang
percaya pada mereka. Mereka menyapanya dengan hangat
dan menawarkan makanan atau minuman apa saja yang
dapat mereka hidangkan. Rumah mereka adalah tenda
bongkar-pasang, ruangan-ruangan dari balok-balok beton,
kontainer-kontainer, dan truk-truk gandeng yang sudah
ditinggalkan pemiliknya. Pada perhentian terakhir malam
itu, kami berkumpul dengan 14 orang yang tinggal dalam
sebuah truk semi trailer. Anak-anak kecil berlarian keluar
menyambut Jessica dan mengelilinginya, berlatih beberapa
kalimat Inggris untuk membuat Jessica terkesan.
Mau tidak mau, perhatian saya tertuju pada seorang
gadis kecil yang tetap di belakang dengan memalingkan
wajah. Ketika Jessica duduk, gadis-gadis kecil berkumpul
di sekelilingnya sementara ia bercakap-cakap dengan para
pengungsi perempuan dan beberapa laki-laki. Namun, gadis
kecil yang satu itu duduk terpisah. Saya mendapati bahwa
ISIS telah membunuh ayahnya, dan ibunya pergi. Saya
merasa bersimpati pada gadis kecil itu. Saya menanyakan
kisah anak itu pada Jessica, dan mendengar bahwa anak itu
telah kehilangan satu mata karena tumor ganas. Jantung
saya berdebar kencang. Saya bertanya pada Jessica apakah
ia bisa meminta anak itu mendekat dan menerjemahkan
untuk saya. Saya memperkirakan umurnya tidak lebih dari
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tujuh tahun. Anak itu mendekat dengan tertatih-tatih dan
enggan, diiringi kata-kata dan dorongan semangat orangorang yang hadir di sana.
Menyadari betapa canggung dan menakutkannya untuk
dipanggil oleh orang asing, saya menariknya ke pangkuan
saya.
Namanya Sarah. Dia dan saya memiliki banyak kesamaan, lebih dari yang ia tahu.
Saya menceritakan pada Sarah bahwa saya telah kehilangan sebelah mata karena tumor ketika saya berumur
lima. Dia menengok dan menatap wajah saya, mencoba
melihat apakah yang saya katakan itu benar. Kemudian
ia memandangi wajah orang-orang dalam trailer. Saya
membatin apakah ia berkata, “Aku menemukan seseorang
yang mengerti.”
Saya mengambil iPad dalam tas saya. Saya menunjukkan pada Sarah foto-foto keluarga saya, sementara saya
membisikkan ke telinganya kata-kata yang Jessica cukup
berbaik hati untuk menerjemahkannya.
“Sarah, kau bisa bermimpi. Sarah, kau bisa memiliki
satu keluarga. Sarah, kau bisa melakukan apa saja yang
Allah taruh dalam hatimu.”
Saya ingin ia tahu bahwa kehilangan satu mata bukan
berarti kehilangan hidup.
Setelah semua yang Sarah alami, mungkin kehilangan
sebelah mata adalah hal kecil. Namun, saya tidak ingin hal
itu membatasi dan menetapkan siapa dirinya.
Jessica belum tahu bahwa saya juga pernah kehilangan
sebelah mata. Dia menjelaskan betapa sulitnya menjaga
kebersihan mata Sarah. Mata buatan itu berdebu. Dengan
lembut saya mencoba mengatupkan kelopak matanya.
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Tidak bisa. Mata buatannya dibuat untuk orang dewasa dan
terlalu besar untuknya, membuatnya tak bisa mengatupkan
kelopak mata. Jessica menjelaskan bahwa mereka telah
mengalami banyak masalah demi mengamankan mata
itu untuk Sarah. Itu mata buatan yang terbaik yang dapat
mereka temukan di Irak.
Saya memegang tangan Sarah sementara kami berjalan
kembali ke mobil.
Kami berdua membisu.
Malam itu, di ruang bawah tanah rumah keluarga
Courtney, saya tidak bisa tidur, pikiran saya kembali
padanya. Saya tak pernah tahu bagaimana rasanya kehilangan ayah karena kematian yang begitu kejam dan biadab,
atau bagaimana rasanya meninggalkan semua yang pernah
saya kenal. Saya tidak bisa melakukan apa-apa tentang apa
yang sudah terjadi, tetapi mungkin ada sesuatu yang bisa
dilakukan untuk matanya.
Beberapa bulan berlalu, dan saya mendengar Jessica
berada di Amerika. Saya menghubunginya dan mendapati
ternyata kami sama-sama berada di California pada acara
yang sama. Okularis saya di Colorado Springs, Mitchell
Mayo, kebetulan baru saja bekerja sama untuk anakanak Yazidi dan mengetahui nuansa warna mata mereka.
Dengan sangat senang hati ia mau membantu dan menyediakan mata buatan untuk Sarah dengan ukuran yang pas.
Jessica dan saya bertemu di California, di sana saya
merekam suatu pesan untuk Sarah yang nanti akan Jessica
terjemahkan.
Siang itu Jessica berbicara dalam suatu panel. Saya
mendengarkan dan menangis saat ia menceritakan
bagaimana kunjungan saya telah menyentuh Sarah. Dengan
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memberi perhatian pada gadis kecil yang kesepian ini, saya
telah mengangkatnya ke status seorang putri.
Bukankah itu seperti Tuhan kita? Dia memilih orangorang yang tidak ingin dilihat dan memberi harapan untuk
bermimpi kepada orang-orang yang putus asa.
Jessica kembali ke Irak dengan mata untuk Sarah. Saya
akan membiarkan kata-kata Jessica dari Instagram menceritakan kisah tentang apa yang dilakukan hadiah mata itu
dalam kehidupan Sarah:
Sarah memperhatikan Lisa yang mengatakan bahwa ia
diingat, cantik, bahwa ia bisa melakukan apa saja dan
semua yang ia inginkan, dan betapa besar kasih Allah
padanya! Ketika saya menerjemahkan pesan untuknya,
air matanya menggenang dan saya bertanya-tanya
berapa kali ia mendengar orang mengatakan bahwa ia
cantik, disayang, diingat, dan dikenal.

Berikutnya Jessica mengunggah foto ibu Sarah mengganti mata lama Sarah dengan mata baru itu. Kerabatnya
berkumpul di sekelilingnya, menunggu untuk melihat
bagaimana Sarah terlihat dengan mata baru itu. Pamannya
berbicara tentang kasih dan kepedulian mereka terhadap
satu sama lain. Bibinya tidak dapat membendung kegembiraannya melihat perbedaan besar yang telah dibuat
oleh detail kecil itu. Beberapa foto terakhir merangkum
keseluruhan ceritanya: Sarah dengan tumor yang
mengancam kehidupan, Sarah dengan mata plastik yang
bisa didapatkannya di Irak, Sarah dengan mata barunya,
dan Sarah dikelilingi keluarga dan teman-teman. Inilah
ucapan Jessica yang mendeskripsikan perubahan itu:
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Saya berharap kalian semua dapat melihat perbedaan pada gadis kecil ini, cara ia mengangkat kepala
dengan bangga dan tidak malu untuk melompat ke
depan kamera seperti yang ia lakukan sebelumnya. Atau
bagaimana kemarin ia memimpin obrolan ketika kami
bergabung untuk makan siang dengan mereka, dan saya
bahkan tidak mengenalinya karena sikapnya berubah
total. Kasih mengubah segalanya, gadis kecil yang satu
ini dan seluruh komunitasnya.

Kebaikan Allah itu tetap teguh, dan kasih-Nya kekal.
Dengan rendah hati, saya bersyukur karena Allah mengizinkan saya berkunjung ke Irak hanya untuk bertemu
dengan seorang gadis kecil yang telah kehilangan sebelah
mata karena tumor yang sama dengan yang pernah saya
alami sehingga ia dapat mengenal kasih-Nya.

Pola Kasih
Mengatakan bahwa saya dan ibu saya mengalami tantangan dalam hubungan kami sama saja dengan terlalu
menyederhanakan persoalan. Sejauh yang bisa saya ingat,
ada ketegangan tersembunyi di antara kami. Dalam sepuluh
tahun terakhir, setiap kali saya meneleponnya, pembicaraan akan segera berkembang menjadi
semacam kesalahpahaman. Akan tetapi,
Yang saya ingat sekarang saya kesulitan untuk mengingat
kata-kata kasar yang terlontar di antara
adalah katakata yang tidak kami.
Yang saya ingat adalah kata-kata
saya katakan.
yang tidak saya katakan.
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Andai saja saya lebih berniat untuk menunjukkan dan
mengatakan padanya bahwa saya mengasihinya. Dalam
hal mengekspresikan kasih, saya dan ibu saya berbicara
dalam bahasa yang bedanya seperti bahasa Italia dan
Inggris. Sayangnya, saya menolak untuk berbicara dalam
dua bahasa sampai semuanya terlambat. Ya, dalam bulan
terakhir hidupnya, saya baru mengatakan semua yang dulu
ingin saya katakan. Saya mengatakan padanya bahwa saya
mengasihinya. Saya memintanya memaafkan saya untuk
setiap kesedihan apa pun yang pernah saya timbulkan
padanya, baik besar maupun kecil. Saya berbaring di
seberang ranjang rumah sakitnya dan memegang tubuhnya
yang rapuh, berhati-hati untuk tidak mengganggu tabungtabung dan pipa-pipa yang menambatkannya pada
kerangka logam. Dia mencondongkan badan mendekat
dan membisikkan maafnya. Saat itulah bendungan itu
jebol. Kami berdua menangis, dibanjiri kesadaran bahwa
kami hanya punya sedikit sekali waktu untuk mengungkapkan kasih ini di dunia fana. Kurang dari sebulan kemudian, ia meninggal.
Janji kekekalan telah melunakkan pukulan realitas ini.
Meskipun demikian, penyesalan bisa menjadi penindas
yang bengis. Dulu saya menanggapi tuduhannya dan
mengungkapkan penyesalan dengan berdalihatau menyalahkan pihak lain. Namun, sudah bertahun-tahun ini, saya
melakukan pendekatan yang berbeda dan yang ada kalanya
lebih sulit: saya mengakui kesalahan saya. Awalnya hal
ini terbukti sebagai pilihan yang jauh lebih menyakitkan
karena membuka kembali luka saya. Meskipun demikian,
saudaraku yang pemberani . . . lakukanlah. Saya jamin,
dalam jangka panjang hal itu akan menghindarkan Anda
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dari begitu banyak luka yang tidak perlu terjadi.
Sebenarnya, seharusnya lebih baik jika saya mengasihi
ibu saya lebih awal. Saya dalam posisi yang lebih kuat
untuk mengasihinya dengan baik, dan saya tidak melakukannya. Saya memang tidak dapat mengubah masa lalu,
tetapi saya memiliki pilihan-pilihan yang jelas untuk terus
maju. Saya bisa merasa bersalah dan berkubang dalam
kesedihan akan, atau saya dapat mengubah kesalahan
itu menjadi pelajaran bagi orang lain. Anda mengerti,
begitu Anda mengakuinya, kesalahan itu tidak akan lagi
menguasai Anda. Belajarlah dari saya. Anda tidak akan
pernah menyesali kata-kata yang ramah, kehangatan, atau
kemurahan hati—tetapi Anda akan menyesali kasih yang
tidak pernah Anda ungkapkan.
Kasihilah orang lain dengan baik, sahabatku yang
terkasih, dan Anda akan hidup dengan baik. Kasih adalah
sarana transformasi. Bapa surgawi kita, yang tangguh
dalam mengasihi kita, menghendaki kita
saling mengasihi. Ada begitu banyak
Anda mengerti, orang yang kita anggap musuh sebenarnya adalah orang yang terluka dan
begitu Anda
begitu ingin dikasihi. Sebagai pengikut
mengakuinya, Kristus, kita tidak memiliki pilihan
kesalahan itu untuk tidak mengasihi mereka. Saling
tidak akan lagi mengasihi sesama manusia adalah suatu
perintah, bukan saran: “Inilah perinmenguasai
tah-Ku, yaitu supaya kamu saling
Anda.
mengasihi, seperti Aku telah mengasihi
kamu” (Yohanes 15:12).
Tantangannya adalah lima kata itu:
“seperti Aku telah mengasihi kamu”
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Yesus adalah pola panutan kita.
Kesalahan saya adalah mengasihi ibu saya menurut
caranya mengasihi saya. Dalam sebagian besar hidup saya,
ibu dan saya seperti berdansa canggung, maju dua langkah
lalu mundur dua langkah, dan kami pun tidak melangkah
ke mana-mana. Setahun sebelum meninggal, ia berkata
bahwa ketegangan itu bukan terjadi karena kesalahan saya.
Ia menjelaskan bahwa ia hanya tak pernah merasa memiliki ikatan batin dengan saya. Kata-katanya menyakitkan
meskipun saya percaya bahwa ia bermaksud membantu.
Tentulah ia berharap pengakuan itu akan membebaskan
saya.
Sekarang saya tahu tidak adanya ikatan yang kuat
antara ibu dan anak ini bukanlah masalah. Kami diikat di
dalam Kristus.
Semua akan sangat berbeda seandainya saya mengasihinya seperti Yesus mengasihi saya.
Jadi, apa artinya mengikuti pola? Untuk menjawabnya,
saya akan melakukan kilas balik ke masa SMP. Saat itu
kami wajib mengikuti pelajaran ekonomi rumah tangga,
yang termasuk pelajaran menjahit dasar. Pola yang digunakan terbuat dari kertas tipis cokelat muda yang ditandai
dengan garis lurus dan titik-titik agar mudah dipasangi
jarum pentul dan digunting. Namun, kita harus mencocokkan pola itu dengan orangnya sebelum menggunting
kainnya.
Belakangan, ketika saya menjahit sendiri, saya membaca
petunjuk, mempelajari pola, dan mencari jalan pintas. Saya
ingin selesai dengan cepat, maka saya tidak menggarap
kelimannya. Dan kalian yang lebih pintar pasti tahu apa
yang terjadi. Baju itu akan terlihat bagus, tetapi tidak lama
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kemudian akan segera terurai dan akan muncul lubanglubang. Dalam kasih dan dalam menjahit, tidak ada jalan
pintas. . . kita diinstruksikan untuk mengikuti pola.
Dalam hal mengasihi orang lain, kita sering tidak
menyelesaikan keliman karena kita tidak ingin menghabiskan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan kain
hubungan kita. Kita menutupi celahnya dan membuatnya
terlihat selesai, tetapi bagian dalamnya masih kacau penuh
dengan benang longgar dan kain yang meregang. Mencari
jalan pintas, kita menggunakan alasan seperti, “Saya tak
bisa mengasihi dengan baik—saya tidak dibesarkan dalam
keluarga Kristen.”
Kasihilah orang lain seperti Yesus mengasihi Anda.
Mungkin ada kalanya hal ini tampak sedikit abstrak. Sulit
menemukan contoh spesifik dalam Alkitab untuk diterapkan dalam hidup kita sehari-hari. Inilah yang saya pelajari: Saya tidak akan keliru terlalu jauh jika saya mengasihi
orang lain sebagaimana saya ingin dikasihi.
Kita tidak dibatasi oleh sebaik apa orangtua kita
mengasihi kita. Ini kabar baik. Pada akhirnya, mereka
bukan teladan kita tentang bagaimana mesti mengasihi.
Teladan kita adalah Yesus. Dan teladan-Nya tersedia untuk
diikuti semua orang. Yesus mengasihi orang-orang dengan
mengatakan kebenaran, hidup dalam kebenaran, membebaskan tawanan, dan menyembuhkan yang sakit. Dengan
demikian, Dia mengungkapkan hati Bapa ke mana pun Dia
pergi.
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Mengasihi dengan Mengatakan Kebenaran
Ada saat-saat ketika kasih berarti mengatakan pada seseorang apa yang kurang dari mereka. Kita semua memiliki
celah-celah dalam hidup kita dan titik buta yang tidak
dapat kita lihat. Ketika kita bertanya pada Yesus, Dia akan
mengatakan yang sebenarnya tentang diri kita sehingga
hati kita bisa benar.
Ketika seorng pemuda kaya dan berpengaruh
menanyakan pada Yesus apa yang harus ia lakukan untuk
mendapatkan kehidupan kekal, Yesus menjawab dalam
kasih:
Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih
kepadanya, lalu berkata kepadanya: “Hanya satu lagi
kekuranganmu: pergilah, juallah apa yang kaumiliki
dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka
engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku.” (Markus 10:21)

“Satu lagi” bagi orang ini adalah segalanya. Yesus tahu
apa yang diperlukan untuk membuka kunci penjara hati
pemuda ini. “Satu lagi” milik Anda mungkin mengampuni
seseorang atau percaya bahwa Allah mampu memelihara.
Apa pun itu, Roh Kudus tahu apa yang diperlukan untuk
membuka kunci pintu penjara hati Anda. Seperti banyak
dari kita, penguasa muda yang kaya ini penuh potensi, tetapi
ia menaruh hartanya di tempat yang salah. Hartanya perlu
dipindahkan ke tempat yang hatinya rindu untuk berada di
sana . . . kekekalan. Yesus memandangnya, mengasihinya,
mendengar seruan hatinya, dan menyampaikan kebenaran.
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Kasih terlihat dalam kata-kata kita, dalam apa yang kita
katakan, dan dalam apa yang kita pilih untuk tidak kita
katakan. Kasih terlihat dalam nada kita.
Kita semua pernah mengatakan hal yang
Kasih berbicara benar dalam semangat yang salah. Saya
bahkan pernah mengatakan hal yang
sehingga
salah dengan semangat yang benar, yang
kasih itu bisa
tetap saja no bueno, alias tidak baik.
didengar
Kasih berbicara sehingga kasih itu
bisa didengar.
Ada kalanya kasih adalah bisikan, dan pada waktuwaktu lain kasih berteriak dengan segenap hati. Ketika kita
mengasihi . . . itu akan menemukan suaranya.

Kasih Mengangkat Orang Lain
Pada saat-saat lain, kasih berarti menelanjangi bagaimana
agama telah memelintir kata-kata dan maksud Bapa. Mari
kita lihat ke Lukas 13:
Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah
satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang
perempuan yang telah delapan belas tahun dirasuk roh
sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan
tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. (ayat 10–11)

Selama delapan belas tahun yang panjang dan menekan,
suatu roh yang mencacatkan telah membungkukkan tubuh
perempuan ini. Ini bukan titik buta; ia tahu ia bungkuk.
Mungkin ia telah diberi tahu agar mencoba lebih keras,
berdoa lebih lama, bertobat dari dosa. Ia merasa malu. Ia
ingin sekali diangkat, tetapi tidak menemukan cara untuk
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mengangkat dirinya. Ia tahu kehadirannya membuat para
pemimpin rumah ibadat merasa tidak nyaman, tetapi
selama delapan belas tahun, ia tetap datang. Ia tahu satu-satunya harapannya hanya Allah. Mungkin Anda mengerti
betul apa yang ia rasakan.
Sang rabi muda, Yesus, sedang mengajar. Ia mendengar
kata-kata-Nya meskipun posisinya yang membungkuk
membatasi pandangannya. Kata-kata-Nya menjangkau
ke dalam jiwanya . . . air mata membasahi wajahnya yang
menunduk. Yesus diam sejenak. Perempuan itu belum
mengetahuinya, tetapi Kasih baru saja memerhatikannya.
Apa yang terjadi? Apakah Yesus berbicara kepadanya? Dia
menjulurkan leher ke samping untuk melihat. Mata-Nya
menyuarakan kedalaman jiwa perempuan itu. Orang-orang
di sekitarnya memberi jalan saat ia melangkah maju terseret-seret di antara bisikan-bisikan itu.
Ketika Yesus melihat perempuan itu, Dia memanggil
dia dan berkata kepadanya: “Hai ibu, penyakitmu telah
sembuh.” Lalu Dia meletakkan tangan-Nya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu,
dan memuliakan Allah. (ayat 12–13)

Yesus tidak bertanya apakah perempuan itu menginginkan kebebasan. Dia tidak meminta izin kepada para
pemuka agama. Dia menjamah punggung bungkuk perempuan itu. Jantung perempuan itu berpacu saat kekuatan
memasuki raganya. Dadanya membuka, tulang belakangnya
yang terkunci menjadi lentur kembali, ia bangkit sesuai
dengan tinggi badannya dan mengangkat tangan ke langit.
Seruan-seruan pujian spontan terlontar dari bibirnya.
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Ketika Kasih melihatnya, Dia memanggilnya, mengucapkan kemerdekaan, kelepasan, dan harapan, kemudian menjamahnya. Karena kita tahu bahwa Yesus hanya
melakukan apa yang dilakukan Bapa-Nya, kesembuhan ini
adalah demonstrasi yang indah dari hati Bapa. Sayangnya,
tidak semua orang ikut bersukacita dengan perempuan itu.
Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, lalu ia berkata kepada
orang banyak: “Ada enam hari untuk bekerja. Karena
itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat.” (ayat 14)

Seorang perempuan bersukacita dan seorang kepala
rumah ibadat mengamuk. Bekerja? Kapan kesembuhan
menjadi pekerjaan manusia? Sejak dulu kesembuhan itu
selalu merupakan pekerjaan Allah! Tempat mana yang
lebih baik lagi untuk kesembuhan selain rumah ibadah?
Kasih telah menginterupsi pola agamawi mereka. Yesus
balas menjawab:
“Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang
di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya
pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya
ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini, yang
sudah delapan belas tahun diikat oleh Iblis, harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan
Abraham?” (ayat 15–16)

Pembebasan putri Abraham ini menginjak keras-keras
jari-jari kaki agamawi mereka. Apakah Anda pernah
berpikir bahwa Allah memperlakukan lembu jantan dan
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keledai secara lebih baik daripada anak-anak-Nya? Sabat
adalah untuk perhentian dan pemulihan. Setiap bentuk
tekanan itu melawan tujuan Allah untuk Sabat! Perempuan
ini adalah putri Abraham. Hati Allah tergerak untuk
bertindak karena Allah tangguh dalam membebaskan
anak-anak-Nya yang tertawan.
Dan waktu Dia berkata demikian, semua lawan-Nya
merasa malu dan semua orang banyak bersukacita
karena segala perkara mulia, yang telah dilakukan-Nya.
(ayat 17)

Sayangnya, mengasihi agama dan sekaligus mengasihi
orang lain itu ada kalanya memang sulit. Jika Anda berada
di persimpangan ini, pilihlah untuk lebih mengasihi orang
lain daripada dogma dan doktrin. Kasih memiliki kemampuan untuk menaklukkan dusta dan mengatasi penyesatan,
tetapi membenci dan menghakimi orang hanya akan
menjauhkan mereka dari kebenaran.
Iman bekerja dengan kasih. Ada
kalanya kasih mengatakan kebenaran,
Seperti iman
dan tetapi kasih juga bisa berarti
menjadi kebenaran. Dalam kisah di tanpa perbuatan
adalah mati,
atas, Yesus melakukan keduanya.
Dengan memerdekakan putri Abraham perbuatan tanpa
dari penjara kebungkukannya, Yesus
kasih juga tidak
mencontohkan bahwa Allah lebih
berarti.
mengasihi manusia daripada kebijakan
atau praktik agamawi.
Seperti iman tanpa perbuatan adalah mati, perbuatan
tanpa kasih juga tidak berarti.
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Perbuatan Tanpa Kasih
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa
manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak
mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku
mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan;
dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk
memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai
kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun
aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku,
bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi
jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada
faedahnya bagiku. (1 Korintus 13:1–3)

Ada sejumlah hal baik dalam ayat di atas yang tidak
lengkap tanpa adanya kasih. Itu mencakup suara, pengetahuan, iman, dan kemurahan hati. Pemberian atau talenta
apa pun yang kita miliki seharusnya mengarahkan orang
lain kepada Tuhan yang murah hati, bukan menarik mereka
kepada diri kita sendiri. Jika Anda menerima pemberian paling berharga yang bisa Anda bayangkan—rumah,
mobil, atau semua pinjaman studi Anda dilunasi penuh—
bagaimana perasaan dan respons Anda pada saat kunci
atau uang tunai itu diletakkan ke tangan Anda? Bukankah
sudah sewajarnya jika Anda memeluk atau berterima kasih
kepada sang pemberi? Adakah hal baik yang kita miliki
yang tidak Allah berikan pada kita? Tidak, tidak satu pun.
Itulah sebabnya sikap hati kita adalah bersyukur, memberikan semua kita miliki . . . bahkan hidup kita sendiri.
Namun, tanpa kasih, pemberian kita tidak ada gunanya.
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Marilah kita mendalami pemberian yang disebutkan
oleh Paulus, dimulai dengan kuasa suara.
Suara
Kita hidup Pada zaman yang dibanjiri oleh komunikator
yang dinamis, persuasif, dan menarik. Mereka memiliki
beragam bentuk dan fungsi; ada begitu banyak suara yang
berlomba-lomba untuk didengar di berbagai tempat. Sulit
diketahui apa yang ada di balik semua orasi, ketikan, atau
penyiaran. Ketajaman dimulai dengan menjaga tanah hati
kita. Ketika kita berbicara, kita perlu mengajukan beberapa
pertanyaan sulit pada diri sendiri.
“Apakah aku berbicara berdasarkan kasih, atau apakah
aku hanya ingin dilihat dan didengar?” Kita semua ingin
didengar. Kita semua berhak didengar. Namun, ketika kita
berbicara dari hati yang luka, keangkuhan, atau pengejaran
popularitas, didengar saja sudah menjadi upah kita.
Menjaga hati berarti menjaga agar motivasi kasih tidak
tersimpangkan sehingga disalahpahami. Paulus memperingatkan bahwa tidak peduli kata-kata kita terlihat sangat
dalam atau ilahi, tanpa adanya kasih, kata-kata itu akan
gagal mencapai tujuannya, hanya seperti suara-suara gaduh
dan menjengkelkan.
Allah sendiri tahu dari mana kita berbicara. Dia melihat
jauh ke balik permukaan ke dalam hati kita, dengan cara
yang sama Dia mendengarkan lebih dari sekadar kata-kata
kita. . . Dia mendengarkan suara sumbernya. Dia mendengarkan nada-nada yang indah atau sumbang dalam apa
yang kita katakan. Kalimat-kalimat paling sederhana
yang ditenun dalam kasih adalah simfoni. Dua kata ini .
. . maafkan saya . . . indah tiada tara bagi-Nya, sementara
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ucapan paling fasih yang dijalin dengan keangkuhan adalah
bagikan garukan kuku di papan tulis atau lengking tawa
kuntilanak.
Contoh kasusnya seperti berikut ini, dari Kisah Para
Rasul 12:
Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes
mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas
takhta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya
bersorak membalasnya: “Ini suara allah dan bukan suara
manusia!” Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat
Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah; ia
mati dimakan cacing-cacing. (ayat 21–23)

Duh! Penyembahan itu hanya untuk Allah. Ketika
Herodes yang memakai jubah kerajaan melakukan
kesalahan dengan mencuri kemuliaan Allah, tamatlah
semuanya. Dalam sekejap, ia ditampar seorang malaikat
dan dimakan cacing-cacing. Sungguh cara mati yang
sangat buruk! Banyak ahli kesehatan yang mengatakan
bahwa dalam tubuh sebagian besar kita ada parasit . . .
saya tahu, maaf. Jika ini benar, apa yang tidak terlihat
dalam dirinya telah memperlihatkan dampak ganasnya.
Terkait dengan kejadian ini, tidak heran para rasul
begitu cepat mengoyakkan jubah mereka dan memperlihatkan sisi kemanusiaan mereka setiap kali mereka mulai
diagung-agungkan. Dalam Kisah Para Rasul 14:14–15, kita
membaca:
Ketika para rasul mengetahui apa yang terjadi, mereka
merasa ngeri dan mengoyakkan pakaian mereka sebagai
tanda kerisauan. Mereka bergegas ke arah kerumunan
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orang dan berteriak, “Kalian semua, apa yang kalian
lakukan? Kami hanya manusia lemah seperti semua
orang lainnya. Ini sebabnya kami datang untuk memberitakan kabar baik kepada kalian, supaya kalian berbalik
dari mitos-mitos tak berguna ini dan kembali kepada
Allah yang hidup. Dialah Sang Pencipta segalanya:
bumi, langit, lautan, dan semua yang ada di dalamnya.”
(TPT)

Menarik untuk diperhatikan bahwa ketika kita mundur
beberapa ayat dalam Kisah Para Rasul 12 dan melihat
konteks orasi Herodes, kita melihat bahwa Herodes tidak
hanya menyampaikan orasi bagus, tetapi juga mengumumkan suatu tindakan berdasarkan niat baik. Herodes
bersitegang dengan Tirus dan Sidon dan, sebagai akibatnya,
ia memotong jalur persediaan makanan mereka. Seorang
delegasi dari Tirus dan Sidon telah datang untuk melakukan
negosiasi damai dan telah bersekutu dengan Blastus, orang
kepercayaan Herodes. Kedua kota itu sangat membutuhkan makanan. Orasi Herodes mengumumkan rekonsiliasi. Perubahan itu berarti perdamaian dan kembali pada
kesejahteraan. Heroded tersadar akan kesalahannya, tetapi
motivasinya tidak murni.
Pengetahuan
Karunia berikutnya yang disebutkan dalam 1 Korintus
adalah kemampuan ajaib untuk memprediksi masa depan,
menguraikan rahasia kehidupan, dan memiliki segala
pengetahuan. Seajaib dan sebesar apa pun manfaat karunia
ini bagi dunia secara umum, hal itu tidak ada nilainya
jika orang itu tidak memiliki kasih. Dalam 1 Korintus 8
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dideskripsikan ketegangan yang bisa muncul antara kasih
dan pengetahuan:
“Pengetahuan” ini membuat orang menjadi sombong,
tetapi kasih membangun. Jika seseorang berpikir bahwa ia
mengetahui sesuatu, ia belum mengetahui apa yang seharusnya ia ketahui. Namun orang yang mengasihi Allah, ia
dikenal Allah. (ayat 1–3)
Dan untuk menyoroti lebih jauh lagi relevansi dari perlawanan ini, saya juga mengutip ayat-ayat berikut ini dari
Alkitab versi TPT:
Betapa mudahnya kita menjadi besar kepala karena
pendapat-pendapat kita! Namun, kasih membangun
struktur kehidupan baru kita. Jika seseorang berpikir
dirinya mengetahui segalanya, masih banyak yang perlu
ia pelajari. Tetapi jika seseorang mengasihi Allah dengan
segenap hati, ia akan memiliki pengetahuan dari Allah.
Jika pengetahuan yang kita miliki tidak membangun
orang lain, ini saatnya untuk memeriksa motivasi kita.
Mengetahui lebih banyak adalah suatu kesempatan untuk
lebih mengasihi. Mengenal Allah
dengan baik seharusnya selalu diterjemahkan sebagai mengasihi sesama
Mengenal Allah dengan baik.
dengan baik
Dalam beberapa tahun terakhir
seharusnya selalu ini, sejumlah anak rohani (perempuan) mengunjungi saya. Mereka
diterjemahkan
datang bukan untuk membangun
sebagai
hubungan atau untuk mengundang
mengasihi
saya sebagai pembicara. Mereka
sesama dengan mempersilakan saya untuk berbicara
baik.
ke dalam kehidupan mereka tentang
120

Tangguh dalam Mengasihi

kasih dan kehidupan. Tidak ada alasan bagi mereka untuk
melakukan semua kesalahan yang pernah saya lakukan.
Untuk itu, saya menggunakan pengertian yang telah saya
dapatkan untuk mengangkat mereka lebih tinggi. Kasih
mengangkat hati . . . tanpa membuat besar kepala. Didikan
dan pengalaman bukanlah lencana jasa yang memberi kita
izin untuk membuat orang lain merasa mereka lebih rendah
dari kita. Itulah cara orang-orang Farisi dan ahli-ahli taurat
menggunakan pengetahuan mereka. Pengetahuan tanpa
kasih tidak ada manfaatnya.
Pengetahuan yang lebih dalam tentang siapa diri kita
di dalam Kristus bekerja dari dalam diri kita saat kita
mengangkat orang lain. Dinamika “mengenal secara
sempurna, sebagaimana kita dikenal” berarti mengasihi
orang lain seperti Kristus mengasihi mereka.
Kasih tidak pernah merendahkan martabat orang.
Kasih tidak pernah pamer.
Kasih menyerang kubu yang menahan para tawanan.
Kasih tidak menyerang sang tawanan; kasih membebaskan tawanan.
Kita bisa tahu tentang kasih tanpa mengasihi, seperti
kita dapat menerima konsep kasih tanpa menerima orang
lain.
Kita dipanggil untuk mengasihi setiap orang. Kita tidak
dapat memilih untuk hanya mengasihi orang yang terlihat
dan berbuat seperti kita. Kita harus mengasihi orangorang yang tidak setuju dengan kita. Ini bukan berarti kita
mengompromikan kepercayaan kita atau membuat orang
lain bingung dengan perbuatan kita. Entah bagaimana
budaya kita telah menyamakan mengasihi dengan
menyetujui. Ada kalanya, ungkapan kasih terbesar yang
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dapat kita lakukan adalah dengan tidak menyetujui (yang
dilakukan dengan kasih). Ini sulit dilakukan pada zaman
ini. Setiap hari, kita harus memilih untuk hidup dengan
suatu kesadaran yang peka akan orang lain.
Kasih seharusnya didemonstrasikan, bukan hanya didefinisikan. Tidak sulit mengenali kasih ketika kita melihatnya.
Kasih bukan perasaan, melainkan suatu cara hidup. Dalam
banyak cara, kasih adalah kebiasaan terbaik yang dapat
dikembangkan siapa pun.
Lalu seorang ahli Taurat, yang mendengar Yesus dan
orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu, bahwa
Yesus memberi jawab yang tepat kepada orangorang itu, datang kepada-Nya dan bertanya: “Hukum
manakah yang paling utama?” Jawab Yesus: “Hukum
yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan
Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu,
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap
kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah: Kasihilah
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada
hukum lain yang lebih utama dari pada kedua hukum
ini.” Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus: “Tepat sekali,
Guru, benar kata-Mu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa
tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia
dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan
dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama
manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari
pada semua korban bakaran dan korban sembelihan.”
Yesus melihat, bagaimana bijaksananya jawab orang
itu, dan Dia berkata kepadanya: “Engkau tidak jauh
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dari Kerajaan Allah!” Dan seorangpun tidak berani lagi
menanyakan sesuatu kepada Yesus. (Markus 12:28–34)

Bahkan sekarang, dalam banyak hal, kita tidak jauh dari
kerajaan Allah. Kita melihatnya di kejauhan, tetapi ada
jurang menganga yang memisahkan antara apa yang kita
percayai dan bagaimana gereja berperilaku. Kasih adalah
jawaban yang mengakhiri semua pertanyaan. Kasih adalah
solusi bagi semua masalah.
Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapa pun
juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab
barangsiapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah
memenuhi hukum Taurat. (Roma 13:8)

Kasih menggenapi hukum Taurat. Kasih membebaskan
kita dari semua utang emosional, fisik, dan sosial. Kita
hanya berutang apa yang telah diberikan kepada kita
dengan begitu berlimpah. . . kasih.
Berjaga-jagalah! Berdirilah dengan teguh dalam
iman! Bersikaplah sebagai laki-laki! Dan tetap
kuat! Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih!
(1 Korintus 16:13–14)

Gagasan dalam dua ayat di 1 Korintus ini berkaitan.
Diperlukan kedewasaan, iman, konsistensi, kewaspadaan,
dan kekuatan untuk meyakinkan bahwa apa yang kita
lakukan itu dilakukan dalam kasih.
Kasih menggerakkan kita untuk bertindak. Belum lama
ini, saya menghadiri suatu konser, di sana ada kesempatan
untuk mensponsori seorang anak melalui Compassion.
Sebagai suatu organisasi, kami bermitra dengan beberapa
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panti asuhan secara berkala. Kali ini saya merasakan kebutuhan untuk merespons secara pribadi. Saya mengangkat
tangan dan menerima sebuah paket. Saya melihatnya dan
menyadari tangan saya memegang foto
seorang gadis kecil yang hari ulang
tahunnya sama dengan hari ulang tahun
Setiap hari
saya. Apakah itu kebetulan? Sekarang
adalah
fotonya bertengger di rak di atas laptop
kesempatan
saya. Tindakan kasih itu seperti kecupan
lain untuk
di pipi dari Bapa saya.
Setiap hari adalah kesempatan lain
mengasihi.
untuk mengasihi.
Dan karena Allah mengasihi manusia, Dia tidak pernah
menginginkan kebebasan kita mengalangi kasih-Nya
menjangkau mereka. Kasih menyadari bagaimana pilihan
kita memengaruhi orang lain. Dalam 1 Korintus 8, Paulus
menjelaskan panjang lebar tentang pewahyuan bahwa
meskipun berhala itu tidak ada artinya, menyantap
makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala
berpotensi melemahkan iman orang percaya baru yang
belum memiliki pewahyuan ini. Dalam ayat 11 dan 12, ia
menjelaskan hasil dari pewahyuan tanpa kasih:
Jadi dampaknya, dengan menggunakan pengertianmu
tentang kebebasan, kau telah menghancurkan orang
percaya yang lemah ini, saudara yang untuknya Kristus
telah mati. Dan ketika kau membingungkan orang
percaya yang lebih lemah dengan menyinggung hati
nurani mereka dengan cara ini, kau juga menyinggung
Yang Diurapi! (TPT)

Dan apa respons kasih terhadap semuanya ini?
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Jadi aku menyimpulkan bahwa jika makanan menjadi
batu sandungan besar bagi saudaraku dan mengalangi
kemajuannya dalam Kristus, aku tidak akan pernah
memakannya lagi. Aku tidak ingin merasa bersalah
karena menyebabkan saudara atau saudariku terluka
dan jatuh. (1 Korintus 8:13 TPT)

Ayat ini menggambarkan bagaimana kasih memilih
untuk hidup untuk kepentingan orang lain. Pengetahuan
itu sendiri akan berkata, “Karena berhala tidak ada artinya,
saya bebas makan apa saja sesuka saya. Saya tidak bertanggung jawab atas reaksi saudara saya.” Ketika pengetahuan
disertai kasih, kita akan mencari cara untuk meningkatkan
kehidupan orang lain, dan berkata, “Saya tahu berhala
memang tidak ada artinya, tetapi untuk saudara dan
saudariku, hal itu ada artinya. Saya lebih peduli pada
mereka daripada hak saya untuk menggunakan kebebasan
saya. Saya takkan pernah ingin aksi bebas saya
mendatangkan risiko bagi mereka.” Kasih menahan diri
demi membangun orang lain.
Terkait perkataan di atas, kasih
bukan berarti kita hidup dikendalikan
Kasih tidak
oleh ketakutan dan pendapat orang
pernah
lain. Namun, kasih hidup dengan
menggunakan
kesadaran. Topik memakan daging
persembahan untuk berhala memang
kebebasannya
nyaris tidak dikenal dalam budaya kita
untuk
sekarang, tetapi pada zaman gereja
menyinggung
mula-mula hal itu adalah perkara
perasaan orang
yang sangat nyata dan sensitif. Orang
yang lemah.
percaya baru di Yunani mendapati
bahwa mereka sulit menyesuaikan
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ritual lama mereka dengan kehidupan baru mereka. Orang
yang memiliki pewahyuan tentang satu Allah yang sejati
menyadari bahwa kasih berarti menghormati sensitivitas
orang lain. Kasih tidak pernah menggunakan kebebasannya
untuk menyinggung perasaan orang yang lemah.
Iman
C.S. Lewis mengatakan, “Jangan membuang-buang
waktu untuk mengkhawatirkan apakah kau ‘mengasihi’
sesamamu; bertindaklah seolah-olah kau mengasihinya.
Begitu kita melakukannya, kita akan menemukan salah
satu rahasia besar. Ketika kau berbuat seakan-akan
kau mengasihi seseorang, kau akan benar-benar mulai
mengasihinya.”1
Ketika kita mengasihi dengan iman, dan kita mengasihi
dalam iman, dunia yang terluka ini melihat hati Bapa.
Mengasihi lebih penting daripada dikasihi. Ukuran iman
yang paling tepat bukan dilihat dari betapa sangat dikasihinya kita, tetapi betapa kita sangat mengasihi. Ya, kita
semua memang ingin dikasihi. Ketika kita menerima kasih
Bapa yang tangguh bagi kita, kita ditempatkan dengan
baik di dalam Dia untuk mengasihi orang lain. Mengasihi
seperti ini membutuhkan iman. Kita tahu bahwa iman
adalah substansi dari segala sesuatu yang kita harapkan.
Kita semua berharap untuk mengasihi dan dikasihi, tetapi
tidak seorang pun dari kita dapat benar-benar mengasihi
tanpa iman. Galatia 5:6 mengatakan, “Sebab bagi orangorang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau
tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman
yang bekerja oleh kasih.”
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Tidak ada gunanya mencoba memisahkan iman dan
kasih . . . keduanya terjalin erat selamanya. Allah tahu bahwa
mustahil bagi kita untuk mengikuti Kristus dan mengasihi
seperti Dia mengasihi dengan kekuatan atau kemampuan
kita sendiri, jadi Dia memberikan suatu ukuran iman
kepada tiap-tiap kita. Kasih bukan untuk orang berhati
lemah. Iman berarti kita bisa mengasihi bahkan ketika kita
tidak merasakan kasih.
Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu
manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Aku berkata
kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi
mereka yang menganiaya kamu. (Matius 5:43–44 ISV)

Sekilas pandang, pendekatan Perjanjian Lama sangat
masuk akal: bencilah musuhmu dan kasihilah sesamamu. . .
cocok! Namun, mari kita gali sedikit lebih dalam. Jika Anda
sudah menikah lebih dari setahun, mungkin Anda tahu ada
kalanya diperlukan iman untuk mengasihi pasangan Anda.
Ketika John dan saya baru menikah, kami akan terlibat
dalam perdebatan konyol tengah malam. Kehabisan tenaga,
kami akan tidur sejauh mungkin dari satu sama lain, dan
kami akan menutup malam kami dengan, “Aku mengampunimu dengan iman!”
Pada waktu itu, itulah cara kami untuk mengatakan,
“Aku tahu seharusnya aku mengampunimu, tapi aku belum
siap merelakannya, jadi aku melakukannya dengan iman.”
Saya tidak benar-benar mengandalkan iman; itu tidak lebih
dari tonjokan agamawi pada suami saya. Hati saya berada
di tempat yang salah, tetapi mungkin prinsipnya benar.
Mengampuni seseorang dengan iman adalah suatu
pilihan yang penuh keyakinan bahwa hari-hari yang lebih
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baik ada di depan kita. Itu juga suatu tindakan penyerahan
diri. Kita menerima pengampunan oleh iman, maka kita
pun dapat mengampuni dengan iman.
Jika Anda bagian dari suatu keluarga, akan ada saatsaat ketika Anda harus mengasihi saudara Anda dengan
iman. Jika Anda pergi ke gereja, gereja apa saja, di mana
saja, akan ada orang-orang dalam jemaat yang harus Anda
kasihi dengan iman. Saya memiliki beberapa teman yang
harus saya kasihi dengan iman! (Dan syukurlah, mereka
melakukan hal yang sama untuk saya.) Namun, kasih Yesus
tidak berhenti pada sesama kita.
Yesus bergerak melebihi kategori sulit dan menjeblak
lebar-lebar pintu menuju kategori mustahil. Dia mengatakan agar kita mengasihi musuh kita.
Kita semua memiliki musuh. Saya harap saya tidak memiliki musuh, tetapi musuh adalah suatu fakta kehidupan.
Mengetahui ini tidak menjadikan mengasihi mereka itu
lebih mudah. Mengasihi musuh memerlukan iman. Tidak
mudah untuk memberikan pipi lainnya ketika tangan
musuh kita sudah dalam posisi siap menyerang Anda lagi.
Tamparan pertama mungkin tidak terduga, tetapi ketika
Anda tahu apa yang akan segera datang, diperlukan iman
untuk tidak balas menangkis pukulan atau tamparan berikutnya—apalagi jika Anda keturunan Sicilia.
Diperlukan iman untuk mengucapkan berkat bagi
orang-orang yang karena dengki atau benci memilih untuk
menyerapahi, memfitnah, atau mengkritik Anda. (Prinsipprinsip ini dapat diterapkan dalam kehidupan nyata dan
di media sosial!) Diperlukan iman untuk berbuat baik
pada orang-orang yang membenci Anda. Dan diperlukan
iman untuk mendoakan dengan segala bentuk ketulusan
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bagi orang-orang yang menyalahgunakan dan menganiaya Anda. Saya tidak mendorong Anda untuk membiarkan para pelaku kekerasan itu bebas melakukan apa saja
pada Anda—jangan lakukan itu! Saya hanya mengatakan
agar Anda mengasihi mereka dari jarak aman dengan iman
melalui doa. Yesus mengasihi semua orang, tetapi jangan
menyalahartikan ‘mengasihi dengan baik’ sebagai ‘memercayai semua orang.’
Sebaiknya kita memiliki kewaspadaan karena sebenarnya lawan kita bukan apa yang kita lihat, tetapi kuasa
kegelapan yang tak kasatmata. Dan
sebaiknya kita mengetahui bahwa kita
tidak berjuang seorang diri.
Kasih kita
Berkat hikmat mendalam dari
membuka hati
perangkat lunak Logos, saya dapat
mereka pada
mengumpulkan definisi bagus tentang
kasih Allah.
kasih yang ditemukan dalam kata
Yunani agape: memilih tindakan kasih,
bahkan ketika mereka tidak pantas mendapatkan kasih,
bahkan mungkin mereka menolak dan mengecewakan
Anda. Kasih berfungsi secara terpisah dari kesukaan kita.
Definisi ini adalah prinsip kasih yang mendasar.
Orang-orang dapat merasakan ketika kita mengasihi
mereka, dan kasih kita membuka hati mereka pada kasih
Allah. Mereka tahu ketika mereka diperhatikan dengan
kasih, atau apakah kita hanya ingin mengubah mereka.
Menerima kasih yang begitu tangguh dari Bapa, hendaknya
kita mengasihi seperti kita telah dikasihi.
Dengan berani: karena tidak ada ketakutan dalam kasih.
Tanpa pamrih: karena kasih tidak mementingkan diri
sendiri.
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Bebas dari sakit hati: karena kasih tidak mudah sakit
hati.
Dengan berkemenangan: karena kasih tak pernah gagal.
Tak berkesudahan: karena kasih itu kekal.
Seandainya bangsa-bangsa mengasihi bangsa lain seperti
mengasihi bangsa mereka sendiri, bangsa tidak akan
bangkit melawan bangsa. Tidak akan ada perang atau
bahkan desas-desus tentang perang. Sebagian besar tantangan kita muncul ketika kita mencoba menegakkan kedamaian di luar wilayah Sang Raja Damai.
Sudah terlalu lama, bangsa Amerika Serikat terkoyak
oleh roh rasisme. Semua prasangka mengembangkan
amarah dan kedunguan, tetapi jangan membayangkan
bahwa roh di baliknya bodoh. Ia memiliki suatu tujuan
strategis dan asal mula yang sekuno Taman Eden. Ketika
Adam dan Hawa jatuh, tindakan-tindakan mereka memicu
serangkaian perpecahan. Salah satunya terjadi dalam
bentuk pertikaian antarsaudara. Rasisme adalah muslihat
si ular. Jangan beri tempat dan toleransi untuk rasisme.
Setiap orang Kristen di mana pun harus mengakhiri setiap
bentuk rasisme dan melakukan apa saja yang dapat mereka
lakukan untuk mengakhirinya.
Kemurahan Hati
Akhirnya, dalam 1 Korintus 13:3, Paulus menuliskan
beberapa aksi kemurahan hati yang tulus, seperti memberikan semua harta kita kepada kaum miskin dan aksi yang
tak terbayangkan dari menyerahkan tubuh kita pada api
penyiksaan sebagai martir. Namun, ia mengatakan kepada
jemaat bahwa jika perbuatan semacam itu tidak dimotivasi
oleh kasih, hal itu tidak akan ada gunanya bagi si pemberi.
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Ia menegaskan maksudnya:
Segalanya – Kasih = Nihil
Tanpa kasih, kita tidak berarti apa-apa.
Tanpa kasih, kita tidak menambahkan apa-apa.
Allah bersikeras agar kasih adalah alasan di balik semua
yang kita lakukan.
Ini gambaran yang menenangkan. Dalam segala kejujuran, hanya kekekalan yang akan mengukur dengan akurat
motivasi kita dalam hal ini. Saya siap mengakui bahwa
kehidupan saya sendiri mungkin memiliki tumpukan kata yang mengkhawatirkan dan perbuatan yang tidak
Allah bersikeras
memiliki nilai kekal. Mestinya tidak
bahwa kasih
ada alasan bagi Anda untuk tidak
adalah alasan di
belajar dari kesalahan saya. Seperti
berlian yang menguap di bawah balik semua yang
kita lakukan.
tekanan panas dan oksigen dalam
tingkat yang intensif, suatu hari nanti
pekerjaan kita akan dimurnikan oleh terang hadirat Allah
yang intensif saat motivasi-motivasi kita diungkapkan.

Berlian Tidak Abadi
Saat saya mengulurkan kedua tangan ke atas kunci, ada
cincin berlian yang berbeda di tangan kiri saya. Dalam
perjalanan hidup saya yang gila-gilaan, cincin berlian
pertama saya rusak dengan sukses. Jadi di Sisilia, pada
ulang tahun ke-48 saya, John memberi kejutan lagi pada
saya, kali ini dengan berlian berbentuk oval.
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Suatu cacat akhirnya meretakkan berlian saya yang
berbentuk tetesan air mata itu. Berlian itu terlepas dari
penopangnya saat saya menyerahkannya ke perusahaan
asuransi. Namun, saya merasa begitu sentimentil tentang
berlian sampai-sampai batu mulia yang retak itu saya
beli kembali. Saya berharap suatu hari nanti bagian yang
retak itu bisa dipotong dan dipasang kembali ke cincinnya
untuk salah satu cucu perempuan saya agar berlian itu bisa
memulai suatu kisah baru.
Tiga puluh lima tahun adalah waktu yang lama untuk
pernikahan.
Saya tidak akan berlagak telah mencintai suami saya
dengan sempurna . . . sama sekali tidak.
Ada musim-musim sulit saat kami berdua merasa putus
asa. Ada kata-kata kasar dan bentangan waktu ketika cinta
kami terasa seperti berlian rusak. Saat-saat ketika saya
memandang pada cinta kami dan tidak melihat kilauan
atau janji-janji selain tepi-tepinya yang tajam. Namun, kami
tidak bercokol dalam keputusasaan itu. Kami bertumbuh.
Kami masih belum sempurna, tetapi kami kuat dan
sehat. Kami memiliki komitmen yang tangguh untuk
saling mencintai dengan baik. Kami mencari bantuan dan
pergi konseling untuk mendapatkan panduan dan pengertian. Konsep ini bertujuan baik sehingga ketika kami
melakukan kesalahan, kami bergerak maju dengan memilih
untuk belajar dari kesalahan tersebut. Ketika kami sudah
lebih dewasa, kami memastikan bahwa yang menegaskan
hubungan kami adalah komitmen kami untuk mencintai,
bukan konflik. Tidak ada yang diuntungkan ketika kami
saling menyimpan kesalahan dan menuntut satu sama lain
harus membayar harga untuk itu.
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Seiring dengan berjalannya waktu, kami telah memilih
untuk mengambil intisari pelajaran tentang kasih dari
kesalahan-kesalahan kami. Seperti dalam hubungan lain
mana pun, ada kalanya John yang kesalahannya lebih
besar, dan pada waktu-waktu lain, saya yang lebih bersalah.
Hubungan seharusnya jangan seperti jarum timbangan
yang lebih condong ke satu arah, hal itu akan membuat
hasil timbangannya keliru. Jarang sekali ada waktu atau
hubungan yang membuat saya dipersalahkan karena
terlalu mengasihi. Dalam hal kasih, kita selalu memiliki
ruang untuk bertumbuh.
Saya ingin lebih mencintai suami saya daripada lebih
‘jatuh cinta’ dengannya. (Oke, sebenarnya jatuh cinta juga
indah.) Saya sudah belajar bahwa membiarkan perasaan
saya menyetir tindakan saya itu berbahaya. Seperti anjing
yang dikenakan tali kekang, perasaan kita harus dilatih
untuk mengikuti tindakan kita. Pada akhirnya, kasih
adalah pilihan.
John ingin mencintai saya dengan baik. Kami ingin
menunjukkan kasih kami kepada Allah melalui kasih kami
satu sama lain. Meskipun kami berdua sama-sama memiliki kerinduan ini, menuntut lebih banyak dari satu sama
lain tidak akan membuahkan hasil. Saya sudah mempelajari hal ini sejak awal dalam kehidupan saya.
Kehidupan pernikahan orangtua saya sangat berat. Saya
ingat, suatu hari saya pulang ke rumah dari sekolah dan
di kulkas, di tengah kupon-kupon, jadwal-jadwal sekolah,
dan daftar tugas kami, ada suatu kontrak. Di situ ada satu
daftar perubahan yang diharapkan ibu saya dari ayah saya.
Karena kepiawaian ibu saya sebagai agen perumahan, ia
telah menciptakan apa yang terlihat seperti dokumen yang
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mengikat secara hukum. Dokumen itu bahkan disertai
batas tanggal ketika sikap ayah saya perlu diubah. Ayah
dan ibu saya sama-sama menandatangani dokumen itu. Ibu
saya telah mencapai suatu titik kritis, dan persyaratannya
akan dianggap masuk akal dalam suatu pernikahan yang
sehat. Namun, pernikahan orangtua saya sudah terluka
parah. Apakah saya sudah mengatakan bahwa ayah saya
pecandu alkohol dan 100 persen orang Sisilia? Saat temanteman atau kerabat berkunjung pun, dokumen itu tetap
dibiarkan terpasang.
Saya tidak perlu menunggu sampai waktu yang telah
ditetapkan. Bahkan dalam umur 12 tahun, saya tahu ayah
saya akan sengaja gagal dan ibu saya akan membuat dia
bertanggung jawab sehingga mereka berdua dapat melarikan diri dari pernikahan tanpa cinta. Hitung mundur itu
sudah dimulai, dan dalam hitungan bulan, orangtua saya
bercerai.
Tanpa cinta, bahkan ekspektasi yang dikomunikasikan
dengan jelas pun tidak mungkin dipenuhi. Entah itu dalam
persahabatan, hubungan keluarga, entah pernikahan,
kasih menggerakkan kita untuk bermurah hati dan rela.
Dalam hal ekspektasi Allah dan harapan-Nya bagi kita,
hukum-Nya sudah sangat jelas, tetapi kita gagal. Meskipun
demikian, selalu ada orang yang mendesak maju melampaui hukum yang tertulis dan mengalami kebaikan Allah.
Perempuan-perempuan seperti Rahab dan Rut, dan laki-laki-seperti Daud dan Abraham dapat menaati hukum Tuhan
dengan hati mereka, bahkan saat hidup mereka gagal.
Bukan kebetulan bahwa mereka termasuk dalam deretan
raksasa iman, karena iman bekerja oleh kasih.
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Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih
Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh
Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. (Roma 5:5)

Ketika kita mengasihi, kasih itu tidak hanya terdengar,
tetapi juga terlihat.

Kasih Menjangkau
Apakah Anda ingin ditelepon? Saya ingin. Saya rindu
mendengar suara orang, intonasi dan perubahan nada
bicara mereka. Belum lama ini, saya merasa terdorong
untuk menelepon seseorang. Dia seorang perempuan muda
yang cantik dan saya sudah siap melakukan konferensi
bersamanya. Begitu ia menjawab telepon, saya tahu ia
sedang menangis. Kami berbicara. Kami berdoa. Pada saat
itu, ia memerlukan seseorang yang hidup dan bernapas.
Kalau saya hanya melihat dari media sosialnya, saya tidak
akan pernah mengira adanya penderitaan itu. Anda tidak
dapat mendengar tangisan seseorang dalam foto.
Media sosial adalah suatu jejaring yang tidak pernah
dimaksudkan untuk menggantikan sentuhan atau
percakapan dengan manusia. Gunakan itu untuk memupuk
hubungan Anda, bukan menggantikannya.
Berbicara kepada pemirsa melalui jejaring sosial tidak
berarti kita dapat mengabaikan percakapan tatap muka
kita. Melakukan keduanya dengan baik memang sulit.
Jika Anda harus memilih di antara keduanya, berbicaralah dengan orang yang dapat Anda lihat. Saya sungguh
khawatir kita sedang menciptakan suatu budaya-mengintip-selebritas dengan membangun dinding virtual yang
membuat banyak orang merasa terasing.
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Marilah kita membangun pagar, bukan dinding. Ini
berarti membangun batasan, bukan rintangan. Frasa “pagar
yang baik mendatangkan tetangga yang baik” adalah
tentang saling menghormati lahan, hewan ternak, dan
berbagai properti satu sama lain. Pagar dibangun untuk
menjaga hewan ternak, bukan menjauhkan kita dari orang
lain. Dengan pagar kita dapat membagi-bagi lahan dengan
jarak pandang yang tetap terbuka. Dalam hal media sosial,
kita perlu memasang pagar. Artinya, pembatas yang dapat
kita lewati dengan memanjat atau menyusup di bawahnya,
sementara pagar itu tetap dapat melindungi kita dari serbuan banteng liar yang
mengamuk.
Kasih
Hendaknya kita jangan menghamemerlukan
biskan terlalu banyak waktu untuk
kedekatan
mengobrol dengan banyak orang
sampai-sampai kita kehilangan seni
berbincang dengan satu sama lain. Teleponlah seseorang.
Ketuklah pintu rumah seseorang. Peluklah seseorang.
Berbicaralah dengan orang asing. . . Anda sudah melakukannya di media sosial. Berbicaralah pada orang yang kasat
mata, yang hidup di toko bahan makanan. Sentuhlah lengan
mereka. Merapatlah dan kecuplah suami Anda, anak Anda,
cucu Anda. Gelitikilah mereka dan buatlah mereka meletakkan iPad atau telepon genggam mereka. Ketika mereka
mengajak Anda menonton suatu pertunjukan, gantilah
dengan mengajak mereka berjalan-jalan. Pandanglah mata
orang lain dan lihatlah mereka. Membenci dari jauh itu
mudah, tetapi kasih memerlukan kedekatan. Yesus adalah
pola kita, dan Dia tidak pernah takut untuk mendekat.
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Saya tahu ada banyak ayat tentang kasih, tetapi ayatayat dari kitab Roma berikut ini adalah gambaran umum
yang sangat bagus tentang bagaimana mengasihi orangorang lain. Tunjukkan sikap yang penuh kasih, menghormati, bersemangat, penuh harap, sabar, teguh, murah
hati, ramah, tak pernah mendendam, berempati, rendah
hati, cinta damai, dan menyadari kebutuhan musuh Anda.
Dengan pertolongan Tuhan, marilah kita mengasihi seperti
kita telah dikasihi.
Marilah kita membawa Roma 12 dalam doa, dengan
meminta Roh Kudus menunjukkan pada kita tempattempat di dalam hati kita yang kuncinya perlu dibuka.
Bapa surgawi terkasih,
Aku ingin mengasihi seperti Engkau mengasihi. Aku
memilih untuk . . .
Saling mengasihilah dengan kasih persaudaraan.
Saling berlomba-lombalah dalam menunjukkan rasa
hormat. Jangan biarkan semangat kita melempem,
berapi-apilah dalam roh, kuatlah dalam roh, layanilah
Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah
dalam menghadapi aniaya, konstanlah dalam berdoa.
Berkontribusilah untuk kebutuhan orang-orang kudus
dan berusahalah menunjukkan keramahan. Berkati
mereka yang menganiaya Anda; berkatilah mereka,
jangan kutuki mereka. Bersukacitalah bersama
orang-orang yang bersukacita, menangislah bersama
orang-orang yang menangis. Hidup dalam keharmonisan dengan satu sama lain. Jangan arogan, tetapi
berasosiasilah dengan orang yang dipandang rendah.
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Janganlah merasa bijaksana dalam pandangan Anda
sendiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan,
tetapi pikirkan untuk melakukan apa yang terhormat
dalam pandangan semua orang. Kalau memungkinkan, sejauh itu tergantung pada Anda, hiduplah
dalam damai dengan semua orang. Saudara terkasih,
jangan pernah menuntut balas untuk diri sendiri,
tetapi biarkan itu menjadi bagian dari murka Allah,
karena ada tertulis, “Pembalasan adalah milik-Ku,
Aku akan membalas, kata Tuhan.” Sebaliknya,
“Kalau musuhmu lapar, berilah dia makan; kalau dia
haus, beri dia minuman; karena dengan melakukan
itu kau akan menumpuk bara ke atas kepalanya.”
Jangan dikuasai kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. (Roma 12:10–21)
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6
1
TANGGUH DALAM
KEBENCIAN

Kita tidak dapat mengasihi Allah tanpa
membenci apa yang dibenci-Nya.
Charles Spurgeon

S

aya tahu. Ini sulit. Ini juga mengejutkan saya, tetapi
kita tidak mungkin mengasihi Allah jika kita tidak
membenci apa yang dibenci-Nya. Izinkan saya mengatakan bagaimana ketegangan antara keduanya menjadi
realitas bagi saya. Saya baru saja menyelesaikan penulisan
bab-bab sebelumnya tentang kasih ketika saya mendengar
Roh Kudus berbisik, “Lisa, Aku juga tangguh dalam
kebencian.”
Jantung saya berdebar.
Bagaimana Allah kita yang adalah kasih itu bisa . . .
membenci?
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Seolah datang sebagai jawaban, suatu ayat dalam Amsal
melintasi benak saya: “Ada enam hal yang dibenci Tuhan. .
. “ Nah, itu dia. Itu bukan ayat yang sering menjadi acuan
saya, jadi saya membuka perangkat lunak Bible saya
dan menyalin empat ayat dari Amsal 6 itu menjadi suatu
dokumen baru dan mengakhiri pekerjaan hari itu.
Kami sedang berlibur ke Florida bersama 11 orang
yang berjejalan dalam satu rumah, jadi saya menulis dalam
rumah-kereta dan tidak membawa telepon genggam saya.
Ketka pulang ke rumah, saya menemukan sejumlah pesan
teks.
Salah satunya dari teman saya, Rabi Brian. Dia mengatakan bahwa Roh Kudus telah menunjukkan padanya
bahwa saya sedang menulis, dan ia mendorong saya untuk
mendalami pemikiran baru yang datang pada saya hari itu.
Tanpa mengetahui pemikiran apakah itu, ia meyakinkan
saya bahwa “hal itu adalah penawar racun yang telah
menanamkan penyesatan sekuler pada gereja sebagai ganti
hikmat suci dari Alkitab.” Kemudian ia melanjutkan, “Pada
masa yang krusial dan kritis ini, kita tidak memiliki waktu
untuk dipikat oleh kebutuhan yang egois dan tidak pasti
agar diterima di kalangan dunia dan untuk mengikuti definisi disfungsional masyarakat tentang bagaimana seharusnya orang percaya itu. Kita harus membiarkan citra
Allah menentukan siapa yang kita
teladani, dan keserupaan dengan Allah
Allah membenci menentukan bagaimana kita berfungsi
dan bergerak di dunia ini.” Nah,
semua yang
merusak kasih. begitulah.
Keesokan paginya sebelum duduk
untuk mengetik atau mencari suatu
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ayat dalam Alkitab, saya berdoa, “Bapa surgawi, aku perlu
Engkau berbicara padaku. Kebencian itu bertentangan
dengan Allah yang adalah kasih, itu reaksi pertamaku, tapi
dari Amsal, aku melihat dengan jelas bahwa ada hal-hal
yang Kaubenci. Ajarilah aku. Dalam nama Yesus, amin.”
Tidak lama setelah amin terucap dari bibir saya, Roh
Kudus mulai berbicara. Begitu perkataan itu datang, saya
langsung menuliskan apa yang saya dengar. Inilah garis
besar dari apa yang saya harap bisa saya eksplorasi dalam
bab ini:
Allah membenci semua yang merusak kasih.
Allah membenci apa yang merusak dan menghancurkan orang-orang yang Dia kasihi.
Allah membenci apa yang mengompromikan citra-Nya
dan mendistorsi identitas kita.
Singkatnya, Bapa kita membenci segala sesuatu yang
menyimpangkan dan merusak kasih.
Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi mereka yang
hancur. Allah mengasihi mereka yang terbelenggu. Allah
mengasihi para pendosa. Allah adalah kasih, dan kasih
tidak pernah membenci manusia, karena manusialah yang
Allah kasihi.
Allah mengasihi setiap orang. . . tetapi Allah tidak
mengasihi setiap hal.
Dalam penciptaan, Allah menjadikan segalanya baik dan
untuk kebaikan kita. Sayangnya, saya tidak perlu mengatakan pada Anda bahwa kita tidak lagi berjalan di tanah
Eden yang murni. Tanah di bawah kaki kita mengerang,
begitu merindukan pemulihan. Sama halnya, setiap hati
manusia dipenuhi kerinduan mendalam akan pewahyuan
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dan realisasi dari semua yang benar, adil, dan indah. Kita
ingin melihat kasih mendapatkan ekspresi penuhnya
dalam setiap area kehidupan. Mungkinkah kita memberhalakan kasih, dan dalam prosesnya mencari hal-hal yang
bukan bagian dari kasih? Apakah kita telah percaya tindakan-tindakan kita penuh kasih padahal sebenarnya tidak
demikian? Allah adalah kasih, tetapi kasih bukan Allah.
Kita menyembah Allah, bukan kasih. Tidak ada yang dapat
memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus
(Roma 8:39). Namun, bahayanya muncul ketika kita memisahkan kasih dari tolok ukur Allah kita.
Allah adalah kasih (1 Yohanes 4:8). Allah adalah api
yang menghanguskan (Ibrani 12:29). Kita hidup di dalam
Dia (Kisah Para Rasul 17:28). Ketika kita menggabungkan
kebenaran-kebenaran ini, tidak berlebihan jika dikatakan,
“Kita hidup dalam api yang menghanguskan dari kasih
Allah.”

Mengapa Membenci?
Kebencian adalah kata negatif dengan muatan emosional
yang amat kuat. Sama sekali tidak ada yang netral tentang
kebencian. Saya segera terpikir kata yang terkait: ‘kejahatan berlatar kebencian.’ Untuk menjelajahi konsep
ini, saya perlu meminta Anda melangkah keluar dari
pengalaman pribadi Anda tentang kebencian, dan memisahkan kata itu dari semua orang. Sepanjang bab ini dan
demi menyingkapkan kebenaran, singkirkanlah berbagai
persepsi dan aksi berlatar kebencian. Apakah Anda setuju
bahwa definisi kasih telah didistorsi oleh budaya dan
pengalaman manusia? Apakah Anda setuju bahwa istilah
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kasih/cinta telah disalahgunakan? Orang terlalu sering
mengatakan mereka mencintai tanpa ada tindakan yang
selaras atau komitmen cinta. Ketika suatu kata digunakan
secara berlebihan, maknanya bisa menjadi murahan atau
bahkan hilang. Untuk benar-benar mengasihi seperti Allah
mengasihi, kita tidak dapat mengasihi apa yang Allah benci.
Seperti kasih tidak dapat didefinisikan di luar perspektif
kekal Pencipta kita, kita juga harus melihat definisi kebencian berdasarkan Alkitab. Untuk saat ini, marilah kita
kesampingkan pengalaman manusiawi kita tentang kebencian dan menggali maknanya yang sesungguhnya.
Sebagai kata benda, kebencian mencakup kata-kata
bernuansa perseteruan seperti rasa bermusuhan, kebencian,
kemuakan, dan kejijikan. Ketika benci menjadi kata kerja,
kata itu berarti membenci, tidak menyukai, menolak, dan
memandang rendah.
Sekilas pandang, kita mudah mengasumsikan bahwa
tidak satu pun dari ciri-ciri tersebut yang sejalan dengan
Allah, yang tidak hanya mengasihi, tetapi juga adalah
kasih. Tetapi ketika saya mencari dalam Alkitab, saya
menemukan hal berikut ini. Bapa kita membenci:
Semua yang merusak keadilan dan kebenaran
Penindasan terhadap para janda, yatim piatu, dan orang
asing
Kekerasan yang dilakukan terhadap orang lanjut usia
dan pengabaian keluarga
Apa yang menyimpangkan kebaikan-Nya dan mencemari karunia-Nya
Ketika kasih beralih menjadi egoisme dan sahabat
menjadi musuh
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Apa yang mengubah citra-Nya dan mendistorsi citra kita
Ketika kejahatan disebut kebaikan dan yang tidak
bersalah dibunuh
Ketika arogansi dan keangkuhan merendahkan martabat
kita
Hal-hal di atas hanyalah gambaran secara umum, bukan
daftar yang mendetail. Kerangka acuan terbaiknya adalah
bahwa Allah membenci segala sesuatu yang merusak kasih
karena segala sesuatu yang merendahkan kualitas kasih
juga merendahkan kualitas kita.
Ketika saya mencari dari Alkitab untuk mendapat
pengertian tentang apa yang Allah benci, saya terkejut saat
menemukan lebih dari 3.000 kata
yang memberi konteks pada hal-hal
yang menghancurkan apa yang dibaAllah membenci ngun oleh kasih.
segala sesuatu
Tragisnya, ketika kasih direndahkan
kualitasnya, pengertian kita
yang merusak
tentang Allah, yang adalah kasih,
kasih, karena
juga menurun kualitasnya. Ketika
segala
citra Allah terdistorsi, anak-anak
sesuatu yang
yang mencari Bapa juga bingung.
merendahkan
Akhirnya, Allah membenci dengan
kualitas kasih juga tujuan melindungi apa yang dikasihi-Nya. Mengapa saya terkejut? Setiap
merendahkan
orangtua yang penuh kasih pasti
kualitas kita.
membenci segala bentuk perbuatan
jahat yang mencoba merusak anak
mereka. Perjanjian Lama bukan kata-kata dari Allah yang
gusar, melainkan peringatan dari Bapa yang penuh kasih,
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yang menginginkan anak-anak-Nya menikmati kehidupan
terbaik mereka. Dalam Perjanjian Baru, Yesus tidak
mengubah pikiran Allah. Yesus datang untuk mengungkapkan hati Bapa.
Tidak ada orangtua yang menginginkan kesulitan bagi
anak-anak mereka. Namun, pergumulan dan tantangan
bukanlah musuh utama kita. Pencobaan di dunia dapat
menjadi ujian berat yang mendorong anak-anak Allah
menjadi rendah hati dan berdoa. Tantangan memberi kita
kacamata baru yang memberikan perspektif baru saat kita
membaca Firman Allah. Musuh kita yang sebenarnya
bersifat lebih tersamar. Mereka adalah sifat-sifat buruk
seperti ketamakan, keangkuhan, kompromi, amoralitas,
penyembahan berhala, dan kebejatan. Berbagai distorsi
kehidupan ini mendustai anak-anak Allah dengan memberi
kesan bahwa kita dapat melayani dua tuan: Allah dan
sistem dunia ini.
Marilah kita jujur saja, suatu generasi
yang kelaparan telah tiba di padang
Suatu generasi
gurun. Mereka berputar-putar meleyang kelaparan
wati jalan kuno itu lagi, kecewa dengan
telah tiba di
apa yang telah mereka lihat dalam
padang gurun.
pernikahan, dalam pemerintahan, dan
bahkan dalam rumah ibadah. Dalam
masa kelaparan ini, musuh menangkap mereka dan
membawa mereka ke puncak-puncak yang sangat tinggi
dan menjanjikan dunia bagi mereka jika mereka bersedia
bersujud dan menyembah di mezbah diri. Budaya kita
mendorong kita untuk berdamai padahal tidak patut untuk
berdamai dan untuk menyebut hal yang najis sebagai kudus.
Budaya kita menarik bagi intelek kita dan mengundang
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kita untuk melanggar batasan teks baheula dan kata-kata
kuno dari Allah yang sekarang dianggap membisu.

Membenci Terang
Untuk benar-benar mengasihi terang, kita harus bersedia
mengambil risiko dibenci oleh kegelapan. Untuk dicintai
dunia, kita harus mencintai apa yang dunia cintai. Namun,
penerimaan itu tidak berhenti di sana. Kita juga harus
membenci apa yang dunia benci. Jika kita tidak melakukan
keduanya, kita akan dibenci. Kita harus mendukung apa
yang didukung oleh sistem dunia, atau kita akan berteriak
keras-keras melawan ketidakadilan.
Terang Allah sekarang telah datang ke dalam dunia,
tetapi hati manusia lebih mencintai kegelapan daripada Terang karena mereka ingin kegelapan itu menyamarkan kejahatan mereka. Orang fasik membenci Terang
dan mencoba bersembunyi darinya, karena hidup mereka
ditelanjangi sepenuhnya dalam Terang. Namun, orangorang yang mencintai kebenaran akan datang ke dalam
Terang dan menyambut cahanya karena Terang akan
mengungkapkan bahwa perbuatan-perbuatan mereka yang
berhasil itu diadakan oleh Allah. (Yohanes 3:19–21 TPT)
Ketika kita takut dibongkar, kita akan lebih mudah
memilih untuk mencintai kegelapan dan menyalahkan
terang atas kecenderungannya untuk menelanjangi.
Beberapa orang memilih untuk menyebut kegelapan sebagai
terang. Saya mengerti. Dipanggil untuk mengerjakan tugas
memang tidak mengasyikkan, tetapi ada kalanya hal itu
menyehatkan. Akhirnya, semua yang tersembunyi dalam
lipatan-lipatan kegelapan akan dibawa ke bawah cahaya.
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Lebih baik mengizinkan Roh Kudus membereskan setiap
tempat remang-remang itu sekarang. Jangan takut. Bahkan
kegelapan pun seperti terang bagi-Nya, itulah jaminan
yang kita miliki.
Jika aku berkata: “Biarlah kegelapan saja melingkupi
aku,
dan terang sekelilingku menjadi malam,”
maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagi-Mu,
dan malam menjadi terang seperti siang; kegelapan
sama seperti terang. (Mazmur 139:11–12)

Roh Kudus dapat menerangi jalan kita dan menasihati kita di sepanjang jalan kita. Satu-satunya cara untuk
mengatasi ketakutan kita adalah mengundang terang
untuk memasuki setiap area kehidupan kita. Ketika kita
memutuskan untuk membenci semua yang membayangi
jiwa dengan menerima terang, kita akan berbalik dari apa
yang diungkapkannya. Kasih berkembang dalam hati yang
tidak terbagi; oleh karena itu, Allah membenci apa yang
membuat kasih kita terbagi. Gereja mula-mula mengerti
hal ini. Bacalah permohonan berapi-api Rasul Yakobus—
saudara Yesus—ini:
Kalian telah menjadi pezinah rohani yang memiliki
skandal, suatu hubungan yang tidak kudus dengan dunia.
Tidakkah kau tahu bahwa bermain-mata dengan nilainilai dunia akan membuatmu berseteru dengan Allah?
Siapa pun yang memilih untuk bersahabat dengan dunia
ini menjadikan dirinya musuh Allah! Apakah Firman
Tuhan yang mengatakan, “Roh yang Allah embuskan ke
hati kita adalah Kekasih yang cemburu, yang berhasrat
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untuk memiliki kita seutuhnya” itu tidak ada artinya
bagimu? (Yakobus 4:4–5 TPT)

Ada orang-orang yang akan mendebat bahwa ayat-ayat
tersebut bukan untuk kita pada zaman ini. Mereka beralasan bahwa kita telah meningkat ke tempat yang lebih
tinggi. Namun, ketika saya mengedarkan pandang, saya
tidak ingat kapan saya pernah melihat manusia tenggelam
serendah ini. Surga memiliki sistem nilai
yang sangat berbeda dari sistem dunia
Surga memiliki ini. Oleh karena itu, kita diperingatkan
tentang ‘bermain mata’ dengan nilaisistem nilai
nilai dunia.
yang sangat
Ketika saya mulai menyelidiki apa
berbeda dari yang dibenci Tuhan kita yang penuh kasih,
sistem dunia ini. pencarian saya dimulai dengan Amsal 6,
jadi mari kita lihat bersama-sama:
Enam perkara ini yang dibenci TUHAN,
bahkan, tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi
hati-Nya:
mata sombong, lidah dusta,
tangan yang menumpahkan darah orang yang
tidak bersalah,
hati yang membuat rencana-rencana yang jahat,
kaki yang segera lari menuju kejahatan,
seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan
kebohongan
dan yang menimbulkan pertengkaran saudara.
(ayat 16–19)

Dan berikut ini kita amati lebih dekat ketujuh hal itu.
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Keangkuhan
Allah membenci keangkuhan karena hal itu menjadikan
kita oposisi terhadap kuasa kasih yang transformatif. Kitab
Yakobus mengatakan bahwa Allah melawan dan menentang orang yang sombong, tetapi menghargai orang yang
rendah hati dan bisa diajar (Yakobus 4:6).
Dalam Mere Christianity, C. S. Lewis menulis, “Karena
keangkuhan adalah kanker rohani: keangkuhan itu
memakan setiap kemungkinan kasih, atau sukacita, atau
bahkan akal sehat.”1 Tentu saja mau tidak mau Bapa kita
membenci musuh yang sangat merongrong transformasi
kita ini.
Untuk menggambarkan keangkuhan, Amsal 6:17 menggunakan kata-kata “mata yang sombong.” Mata ini memandang rendah orang lain dengan sikap yang menghina.
Alkitab versi The Passion Translation mengatakannya lebih
jauh: “merendahkan orang lain sementara menganggap diri
sendiri unggul.” Namun, bukankah itu pandangan yang
dicontohkan kepada kita dalam hampir setiap iklan atau
majalah fesyen? Berikut ini ada beberapa ayat lagi yang
menguraikan daya kerja keangkuhan yang destruktif:
Takut akan TUHAN ialah membenci kejahatan;
aku benci kepada kesombongan, kecongkakan,
tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu
muslihat. (Amsal 8:13)

Keangkuhan akhirnya akan menyesatkan ucapan kita
dan membawa kita ke jalan kejahatan.
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Mata yang congkak dan hati yang sombong,
yang menjadi pelita orang fasik, adalah dosa.
(Amsal 21:4)

Ayat ini memberi tahu kita dosa di balik pandangan
yang sombong yang menggelapkan pengertian orang fasik.
Kalau kau mencoba mengoreksi seorang sinis yang
arogan, bersiaplah dibalas dengan cercaan marah. Dan
jika kau mencoba menentang seorang yang jahat, jangan
terkejut kalau yang kaudapatkan hanya tamparan di
wajah! Jadi tak perlu repot-repot mengoreksi seorang
pencemooh, karena itu hanya akan membuatnya
membencimu. Tetapi koreksilah orang bijak; mereka
akan semakin mengasihimu. (Amsal 9:7–8 TPT)

Keangkuhan membuat kita defensif, agresif, dan buta
terhadap kondisi kita yang sebenarnya. Sinisme dan arogansi
adalah sobat karib keangkuhan. Keangkuhan menganggap
instruksi apa pun sebagai penghinaan. Koreksi tidak pernah
menyenangkan, tetapi kita dapat belajar mencintai hasil
koreksi: hikmat.
Untuk mengasihi apa yang dikasihi Bapa kita, kita harus
terlebih dahulu menutup pintu keangkuhan karena hal itu
adalah pintu gerbang menuju kehancuran.
Dusta
Lidah dusta mencakup berbohong dan menyebarkan
gosip. Pada zaman ini, kita harus berhati-hati dengan apa
yang kita pilih untuk kita katakan, kita ulangi, dan kita
unggah. Troll sudah bukan fantasi lagi; mereka sangat
nyata. Mereka sudah tidak lagi bersembunyi di bawah
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jembatan—mereka bepergian melalui jalan tol informasi
dan merampok nama baik orang, sembari menaburkan
perselisihan dan pertikaian.
Inilah aturan emasnya: kalau Anda tidak tahu, abaikan
saja. Allah membenci tindakan memfitnah dan berbohong
yang disengaja. Amsal 12:22 mengatakan, “Orang yang
dusta bibirnya adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi orang
yang berlaku setia dikenan-Nya.” Ini memberi gagasan
bahwa kebohongan sering menutupi ketidaksetiaan. Allah
adalah Pencipta dan Pemrakarsa kebenaran. Ketika berbohong, kita berbuat seperti majikan kita dulu, Iblis, yang
adalah bapa segala dusta, karena kebenaran tidak hidup
dalam dia. Dusta mengutuk kasih. Berdusta itu tidak
mengasihi. Dan inilah yang paling menakutkan tentang
dusta: ketika kita berdusta cukup lama, kita kehilangan
sentuhan dengan kebenaran dan sebenarnya memperdaya
diri sendiri.
Penumpahan Darah Orang yang Tidak Bersalah
Frasa “tangan yang menumpahkan darah orang yang
tidak bersalah” mendeskripsikan hasrat terencana atau
jahat untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Pada
zaman ditulisnya kitab Amsal, hal ini mengacu pada merajalelanya praktik pengorbanan anak yang dilakukan oleh
para penyembah Baal-Molokh dan Asytoret yang juga
menjangkiti bangsa Israel (1 Raja-Raja 14). Penyembahan
ini mencakup pesta-pora seksual. Bayi-bayi yang
dikandung melalui praktik ini dipersembahkan sebagai
korban bakaran untuk Molokh, jeritan mereka yang
mengoyak udara diredam oleh suara imam-imam pagan
yang menabuh gendang. Rasanya tak sanggup memikirkan
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bagaimana seorang ibu dapat melemparkan bayinya yang
hidup ke dalam kobaran api, tetapi Nabi Yesaya berbicara
tentang praktik ini:
Hai orang-orang yang terbakar oleh hawa nafsu dekat
pohon-pohon keramat, di bawah setiap pohon yang
rimbun, hai orang-orang yang menyembelih anakanak di lembah-lembah, di dalam celah-celah bukit
batu… Engkau menaruh petiduranmu di atas gunung
yang tinggi dan menjulang dan ke atas gunung itu juga
engkau naik untuk mempersembahkan korban sembelihan. Engkau telah menaruh lambang berhalamu
di ambang pintu masuk rumahmu, ya, engkau telah
meninggalkan Aku dan menelanjangi dirimu, engkau
telah menaiki petiduranmu dan telah melebarkannya;
engkau telah mengadakan janji dengan beberapa orang
yang kauingini untuk tidur bersama-sama mereka dan
engkau memandangi lingga. (57:5, 7–8)

Apakah kita telah menjadikan ranjang kebejatan moral
kita sebagai tempat penyembahan, hanya untuk membuat
anak-anak tak bersalah harus membayar harganya?
Hari ini tidak ada gendang atau gua-gua penyembahan.
Kita lebih beradab dari itu. Darah orang yang tak bersalah
ditumpahkan dalam keheningan rahim sang ibu. Sang
ibu memiliki pilihan untuk tertidur atau terjaga selama
“prosedur” itu. Membunuh bayi dalam rahim berarti baik
ibu maupun ayah tidak perlu mendengar atau melihat kematian anak itu. Hampir selama 50 tahun ini, bangsa kita telah
mendukung penyebarluasan praktik aborsi. Sudah menjadi
rahasia umum bahwa para pendukung aborsi menyebutnya
sebagai “ritual sakral” dan “sakramen” perempuan.2 Aborsi
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diperdebatkan sebagai “kebebasan religius.” Kiranya Allah
menolong kita. Kita memilih untuk membenci tindakannya,
bukan orang-orang yang terlibat. Kasih mendukung
para perempuan muda yang memilih untuk memberikan
kehidupan, juga berjuang untuk memenangkan mereka
yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah.
Hati yang Memiliki Rencana Jahat
Hati yang memiliki rencana jahat mengacu pada muslihat
yang terencana dan disengaja untuk melakukan kejahatan
atau membahayakan orang lain. Allah memiliki rencana
untuk hidup kita. Itu adalah rencana untuk mendatangkan
kebaikan, bukan untuk mencelakakan. Itulah alasan utama
mengapa kita diinstruksikan untuk memberkati, bukan
mengutuki orang-orang yang melakukan kekerasan atau
memperlakukan kita dengan tidak semestinya. Ketika
kita merencanakan kejahatan terhadap orang-orang lain,
kita menjadi oposisi terhadap kehendak Allah atas hidup
mereka dan hidup kita sendiri.
Kaki yang Berlari pada Apa yang Jahat
Alkitab sangat jelas bahwa kita harus
berbalik dan lari dari kejahatan, bukan
malah berlari menyongsongnya. Dalam
Amsal 6:18 terjemahan Alkitab versi
Passion Translation, yang digunakan
bukan kata ‘berlari,’ tetapi kata-kata
yang lebih mudah kita mengerti: Orang
yang “dengan senang hati memikirkan
akan melakukan perbuatan yang

Meskipun setiap
mata di dunia
ini berhasil
dibutakan,
ada Dia yang
melihat.
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jelas-jelas salah.” Beberapa orang bangga dengan lolosnya
mereka dari konsekuensi atas perbuatan buruk mereka.
Mereka berpikir mereka lihai jika tidak ketahuan. Mereka
gagal menyadari bahwa meskipun setiap mata di dunia ini
berhasil dibutakan, ada Dia yang melihat.
Saksi Palsu
Saya terkejut karena dalam Amsal 6 disebutkan juga
‘lidah yang berdusta’ dan ‘saksi palsu.’ Bukankah keduanya
hal yang hampir sama? Ketika saya menyelidiki perbedaannya, saya menemukan bahwa saksi palsu adalah orang
yang berbohong di bawah sumpah. Mereka tidak hanya
berbohong kepada manusia, tetapi juga kepada Allah,
dan dalam prosesnya menyimpangkan jalannya keadilan.
Allah kita yang adil membenci ketidakadilan. Itulah alasan
utama mengapa kita mengucapkan sumpah ini di ruangruang pengadilan Amerika: “Saya bersumpah bahwa kesaksian yang saya berikan adalah benar, kebenaran yang utuh,
dan hanya kebenaran, jadi tolonglah saya, Tuhan.” Allah
adalah Hakim tertinggi. Oleh karena itu, ketika kita menyimpangkan keadilan dengan kesaksian palsu, kita merusak
fondasi rencana Allah bagi keadilan untuk semua orang
(lihat juga Keluaran 18:21; Amsal 17:15).
Menebar Perpecahan antara Saudara
Allah juga membenci penebar perpecahan antarsaudara.
Saya yakin sekali bahwa meskipun Amsal 6 mengatakan
“saudara,” hal ini juga berlaku untuk “saudari.” Kebalikan
perpecahan adalah keharmonisan, yang juga berarti kesepakatan, keselarasan, dan kesatuan. Raja Daud memberikan
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penawar saat kita berada di bawah ‘mantra’ orang-orang
yang menebar perpecahan:
Aku tidak duduk dengan penipu,
dan dengan orang munafik aku tidak bergaul;
aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat
jahat,
dan dengan orang fasik aku tidak duduk.
Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah,
lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu, ya
TUHAN,
sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan
nyaring,
dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang
ajaib.
TUHAN, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan
pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam.
(Mazmur 26:4–8)

Kita menghindari pergaulan dengan para pendusta,
orang-orang munafik, dan para pelaku kejahatan dengan
mengasihi Allah dan mengasihi rumah Allah. Ketika kita
berkumpul, sikap hati yang bersyukur itu meningkat dan
kesetiaan serta keajaiban Allah dinyatakan. Berbicara
tentang Allah dapat menjernihkan beberapa ruangan,
secepat hal itu mengisi ruangan-ruangan lain.
Itulah daftar dari Amsal 6 — tetapi ada beberapa hal
lain yang Allah benci.
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Kebejatan Seksual, Kenajisan, dan Penyembahan
Berhala
Karena ingatlah ini baik-baik: tidak ada orang sundal,
orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah
berhala, yang mendapat bagian di dalam Kerajaan
Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang
dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang
demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang
durhaka. (Efesus 5:5–6)

Allah tidak tahan untuk tidak membenci hal-hal yang
merusak keintiman kita, atau memperdaya, merendahkan
kualitas, mencemarkan, dan menghancurkan kita. Tiga
hal ini—kebejatan seksual (semua aktivitas seksual yang
bertentangan dengan prinsip Alkitab), kenajisan (perbuatan
dan bahasa yang najis, kasar, dan jorok), dan penyembahan berhala (ketamakan dan kekikiran)—nyaris tidak
terpisahkan. Kita melihat ketiganya membaur tanpa batas
dalam sebagian besar ‘hiburan’ saat ini.
Suatu kali saya ‘terperangkap’ di samping seorang lakilaki yang menonton tayangan serial Game of Thrones
selama 14 jam dari LA ke Sydney. (Itu termasuk salah satu
waktu yang membuat saya mensyukuri keadaan saya yang
hanya memiliki sebelah mata yang bisa melihat.) Saya
merasa tercemari oleh apa yang kebetulan saya lihat tatkala
saya menoleh atau melangkah melewatinya untuk ke toilet.
Dia sama sekali tidak menyadarinya. Ketika ketiga hal
tersebut (kebejatan seksual, kenajisan, dan penyembahan
berhala) dikemas dengan baik dan berparade cukup sering
di depan kita sehingga jadi terlihat normal. Sayangnya, kita
mulai meniru apa yang menghibur kita.
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Ketamakan
Alkitab mengatakan bahwa keserakahan (atau hasrat
menggebu untuk memiliki sesuatu) dan penyembahan
berhala adalah kejahatan ketamakan. Saya pernah
mendengar orang mengatakan bahwa hubungan yang tidak
sehat dengan uang (keserakahan) itu sangat berbahaya
karena uang memiliki kemampuan untuk membuat kita
merasa seperti allah. Kita membayangkan diri kita berkuasa
dan apa saja yang kita inginkan ada dalam genggaman
kita. Mengapa percaya kepada Allah ketika kita memiliki kekuasaan yang bisa kita beli? Ketamakan dan hasrat
menggebu untuk memiliki sesuatu itu sering terselubung,
jadi lebih mudah diterima secara sosial. Jangan teperdaya. Ketamakan adalah si penjerat jahat yang memperdaya orang-orang agar mengira dirinya bebas (Wahyu
3:7–18). Para tawanan ketamakan akan lebih menghargai
hubungan mereka dengan harta benda dan posisi daripada
hubungan mereka dengan orang lain. Kemurahan hati
dan kerendahan hati adalah obat untuk ketamakan dan
penyembahan berhala.
Yesus memperingatkan para murid-Nya, “Seorang
hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika
demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi
yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak
mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi
kepada Allah dan kepada Mamon” (Lukas 16:13).
Mamon (uang) adalah sarana untuk digunakan . . . bukan
dicintai. Orang-oranglah yang harus kita cintai . . . bukan
digunakan—yang membawa kita pada poin berikutnya.
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Perceraian
“Karena Aku membenci perceraian!” firman Tuhan,
Allah Israel. “Menceraikan istrimu berarti membanjirinya dengan kekejaman,” kata Tuhan Bala Tentara
Surga. “Karena itu jagalah hatimu; janganlah tidak setia
kepada istrimu.” (Maleakhi 2:16 NLT)

Kepedihan dari perceraian itu pahit dan mendalam. Inilah
alasan mengapa Allah membencinya. Dia tidak membenci
orang-orang yang sudah bercerai . . . Dia membenci
perpecahan dari perceraian. Pada zaman Nabi Maleakhi,
para perempuan tidak memiliki hak untuk menceraikan
suami mereka. Bayangkan kemarahan Bapa surgawi kita
ketika Dia melihat putri-putri kesayangan-Nya ditolak dan
diabaikan oleh putra-putra yang Dia harap akan mengasihi
putri-putri-Nya. Pergantian tempat ini sering terjadi demi
istri-istri asing. Allah membenci kekerasan dan cela yang
ditimbulkan praktik ini terhadap para putri-Nya. Alkitab
terjemahan New International Version mengatakan bahwa
laki-laki yang menceraikan istrinya “melakukan kekerasan
terhadap orang yang seharusnya ia lindungi” (Maleakhi
2:16).
Kita hidup pada zaman saat perempuan juga bisa
menceraikan suaminya. Terkadang, karena pengkhianatan akibat ketidaksetiaan dan penderitaan akibat
kekerasan, seorang pasangan (laki-laki atau perempuan)
akan merasa bahwa perceraian adalah pilihan paling sehat
untuk kehidupan mereka dan keamanan untuk anak-anak
mereka. Dalam kasus ini, perceraian adalah ‘solusi’ untuk
mencegah hal lain yang Allah benci . . . perempuan yang
menikah dan tidak dicintai (Amsal 30:23). Ketika kita
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gali lebih dalam, kita mendapati bahwa kebencian Allah
terhadap perceraian itu terkait dengan perlakuan buruk
akibat kekerasan hati kita terhadap satu sama lain.
Dalam pernikahan, Allah menenun kita bersama dengan
Roh-Nya untuk menjadikan kita satu:
Bukankah Tuhan menjadikanmu satu kesatuan dengan
istrimu? Dalam tubuh dan roh kau adalah milik-Nya.
Jadi apa yang Allah inginkan? Keturunan ilahi dari
penyatuan kalian. Maka jagalah hatimu; tetaplah setia
kepada istri masa mudamu. (Maleakhi 2:15 NLT)

Kesatuan dalam pernikahan adalah gambaran dari
kesatuan Kristus dengan mempelai-Nya. Perceraian dipicu
oleh egoisme, ketidaksetiaan, dan penolakan yang mendistorsi gagasan Allah sebagai suami yang tidak akan pernah
meninggalkan atau mengabaikan kita.
Allah tidak ingin ada kebingungan apa pun tentang
kasih-Nya yang teguh bagi kita. Dia tidak berencana untuk
gagal melindungi perjanjian yang telah dibuat-Nya dengan
kita. Dia tidak akan pernah menyingkirkan atau membanjiri kita dengan kekejaman. Tidak peduli berapa kali kita
mungkin mengecewakan-Nya, Dia tidak akan pernah
kecewa pada kita.
Meskipun ada ruang untuk di bawah hukum Taurat,
Allah kita adalah suami yang setia kepada mempelai-Nya.
Perceraian merusak gambaran Kristus dan gereja-Nya,
menolak gambaran Mempelai kita yang selalu setia, bahkan
saat kita tidak setia.
Allah tahu—dan kita tahu—bahwa perceraian memiliki sejarah mengoyak banyak keluarga dan hati. Allah
memberi ruang karena Dia membenci tindak kekejaman
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dari ketidaksetiaan dan pengabaian, tetapi perceraian tidak
pernah menjadi harapan awal-Nya terhadap perjanjian
pernikahan.
Standar Ganda dan Kemunafikan
Menerapkan standar tinggi bagi orang lain, kemudian kau sendiri tidak hidup sesuai dengan standar itu,
adalah sesuatu yang benar-benar Allah benci. Namun,
ketika kita menrapkan standar ukuran yang benar, hal
itu menyenangkan hati-Nya. (Amsal 11:1 TPT)
Tuhan membenci standar ganda. Itu kemunafikan yang
terburuk! (Amsal 20:23 TPT)

Yesus selalu menentang kemunafikan kaum Farisi. Dia
sibuk dengan pekerjaan Bapa-Nya, membangun kerajaan
surga, sementara mereka sibuk membuat berbagai peraturan kerajaan manusia. Mereka menerapkan standar tinggi
bagi orang lain, yang mereka sendiri tidak menerapkannya.
Sikap bermuka dua itu memperkeruh air yang seharusnya
mereka jernihkan. Seperti telah kita bahas, mereka percaya
bahwa menyembuhkan orang pada hari Sabat adalah penghinaan. Yang satu adalah tanda perjanjian, yang lain bicara
tentang keajaibannya. Yesus memperingatkan para pengikut-Nya dalam Matius 23:2–4:
“Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah
menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu,
tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan
mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak
melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat,
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lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka
sendiri tidak mau menyentuhnya.

Kita akan celaka selamanya jika mengajar tanpa kemampuan untuk menerapkannya, jika motivasi kita adalah untuk
dilihat orang lain, bukan mengangkat orang lain. Agama
yang disusupi oleh keangkuhan dan kemunafikan membebani para penganutnya. Para pemimpin yang munafik
percaya bahwa mendorong orang-orang lain lebih rendah
akan mengangkat diri mereka lebih tinggi. Ini bertentangan
dengan cara Allah bekerja. Kita membungkuk di hadapan-Nya sehingga Dia dapat mengangkat kita. Begitu
kita diangkat, kita membungkuk lagi untuk mengangkat
orang lain. Dengan segenap kejujuran, orang lebih banyak
mendapatkan manfaat dari mempelajari kegagalan saya
daripada kesuksesan saya.
Sebelum kita menjadi terlalu bersemangat tentang
membenci kemunafikan orang lain, marilah kita meminta
Roh Kudus mengungkapkan jejak-jejak
apa pun dari noda kemunafikan dalam
diri kita. Kemunafikan dapat menyelinap
Kita
ke dalam diri kita semua dengan sangat
membungkuk
tersamar. Saya telah mendapati bahwa
di hadapansatu-satunya hal yang dapat mencabut
Nya sehingga
kemunafikan adalah Firman Allah.
Dia dapat
Terang kebenaran-Nya memisahkan
dengan tepat motif-motif kita dan menymengangkat
ingkapkan kegelapan apa pun yang
kita.
mungkin telah menyelinap masuk saat
kita tidak menyadarinya. Waspadalah terhadap musuh
yang satu ini—yang tersembunyi dan membahayakan.
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Kemunafikan membenci kejujuran, jadi beradalah di sekeliling orang-orang yang mengatakan kebenaran. Jadilah
orang yang mudah menerima kritikan orang-orang yang
tepat dan mintalah masukan yang jujur dari mereka. (Maaf,
tetapi ini tidak akan terjadi di Facebook.)
Penolakan Hikmat
Hikmat: Anda mencintainya atau membencinya. Cara
untuk belajar mencintai hikmat adalah dengan mulai
memilih mencintai apa yang secara alamiah kita benci:
disiplin. Dengarkanlah perkataan hikmat ini:
“Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman,
kamu masih cinta kepada keadaanmu itu, pencemooh
masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci
kepada pengetahuan? Berpalinglah kamu kepada teguranku! Sesungguhnya, aku hendak mencurahkan isi
hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku
kepadamu. (Amsal 1:22–23)

Jika ada waktu saat kita membutuhkan suatu pencurahan
hikmat, itu adalah sekarang! Secara pribadi saya sangat
merindukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang saya kira tak akan kita tanyakan. Dalam
dunia yang tampaknya terjungkir balik, kita perlu kembali
lagi pada Alkitab, kata-kata yang menjadi dasar bumi ini
sendiri.
Dalam Amsal 8, suara hikmat berbicara dan menjelaskan
bahwa takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan:
“Takut akan TUHAN ialah membenci kejahatan; aku
benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku
yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat” (ayat 13).
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Mazmur 34 berkata:
Marilah anak-anak, dengarkanlah aku,
takut akan TUHAN akan kuajarkan kepadamu!
Siapakah orang yang menyukai hidup,
yang mengingini umur panjang untuk menikmati
yang baik?
Jagalah lidahmu terhadap yang jahat
dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang
menipu;
Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik,
carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya! (ayat 11–14)

Ayat-ayat di atas menyoroti bagaimana perpaduan
ucapan jahat dengan cara-cara keangkuhan menghasilkan
kejahatan.
Dalam Kitab Ayub, takut akan Tuhan disandingkan
dengan hikmat: “Sesungguhnya, takut akan Tuhan, itulah
hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi” (28:28).
Ayat-ayat lain mendeskripsikan takut akan Tuhan
sebagai gemetar akan Firman-Nya. Saya percaya hal itu
juga berupa sikap kerendahan hati, ketika kita tersungkur
di hadapan belas kasih Allah saat mendapat pewahyuan
akan kekudusan-Nya, dan menyadari diri kita yang tidak
memiliki kekudusan itu.
Bahkan Yesus bersukacita dalam takut akan Tuhan.
Yesaya menubuatkan bagaimana Roh Allah akan terlihat
dalam kehidupan Yesus:
Roh TUHAN akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan
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takut akan TUHAN; ya, kesenangannya ialah takut
akan TUHAN. Dia tidak akan menghakimi dengan
sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan
menurut kata orang. (11:2–3)

Jika kita menyadari kejahatan cara-cara dan pikiranpikiran kita, Dia tidak berurusan dengan kita berdasarkan
perilaku mendasar kita. Dia tidak mengukur kita
berdasarkan kekurangan kita, tetapi melalui ketinggian
kasih-Nya yang tangguh bagi kita.
Kejahatan
Hendaklah kasih itu jangan pura-pura! Jauhilah yang
jahat dan lakukanlah yang baik. (Roma 12:9)

Mengasihi (mencintai) dan menjauhi (membenci) adalah
pilihan yang sama-sama dilakukan secara sadar. Mengasihi
semua orang memang sulit, tetapi bersama Tuhan, hal itu
tidak mustahil. Mengasihi segala sesuatu itu tidak jujur
dan sebenarnya mustahil. Saat ini, kejahatan tidak bisa
dihindari. Saya mengerti itu. Namun, bukan berarti kita
mengizinkan diri kita menyerah dan diintimidasi untuk
bungkam. Ini bukan saatnya untuk bersikap netral.
Kita harus membenci kemiskinan, tetapi mengasihi
mereka yang miskin. Kita harus membenci perang, tetapi
mengasihi para janda dan anak-anak sebatang kara dan
para pengungsi akibat perang.
Membenci kejahatan bukan izin untuk menjadi pribadi
yang penuh kebencian. Kita bukan teroris. . . kita orang
Kristen. Kita orang yang diurapi untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi, janganlah berbohong dan
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mengatakan bahwa kejahatan itu baik. Kita tidak hanya
berdebat dengan kata-kata. Kita hidup dalam kebenaran,
mengucapkan kebenaran, dan memperjuangkan kebenaran
dengan cara hidup kita.
Gereja tidak selalu melakukan hal ini dengan baik.
Saya belum melakukannya dengan baik. Saya ingin
melakukannya dengan lebih baik.
Sudah terlalu lama, kita dikenal karena apa yang kita
lawan, bukan karena apa dan siapa (Yesus) yang kita
dukung. Dalam suatu upaya untuk mengembalikan jarum
timbangan ke posisi seimbang, gereja tampaknya telah
mengadopsi tren dunia yang menyetujui semuanya dan
menyebutnya kasih. Sekali lagi, kita mengasihi semua
orang. Namun, marilah kita melakukannya dengan
kesadaran bahwa kita berada di tengah medan peperangan,
yang berarti kita tidak dapat mengasihi setiap hal. Seperti
yang ditulis Charles Spurgeon, “Kita seharusnya mengasihi
musuh kita, tetapi seharusnya kita
tidak mengasihi musuh-musuh Allah.
Sebagai musuh, kita harus berharap
Marilah kita
mereka digulingkan seutuhnya, tetapi
bergerak maju
sebagai manusia, kita mengharapkan
pertobatan mereka sehingga mereka dalam kebenaran,
bisa mendapat pengampunan Allah
kerendahan hati,
dan menjadi para sahabat-Nya, pengiserta mengasihi,
kut-Nya, dan hamba-Nya.”3
dan membangun
Kita begitu takut dituduh suka
apa yang dapat
menghakimi sampai-sampai kita
hanya bungkam. Kita tidak dapat
dikasihi dan
menjadi seperti istri yang, setelah
dibangun.
salah mengatasi ketidaksetujuan
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pertamanya dengan sang suami, melakukan jurus bungkam,
bukannya berkomitmen untuk belajar menyikapinya
dengan lebih baik. Kebungkaman istri ini akhirnya merusak
hubungan dan mengompromikan pertumbuhannya.
Daripada menarik diri pada kegagalan masa lalu, marilah
kita bergerak maju dalam kebenaran, kerendahan hati,
serta mengasihi dan membangun apa yang dapat dikasihi
dan dibangun. Kita memulainya dengan berkomitmen
untuk menjauhkan simpati kita dari hal-hal yang dibenci
Allah.
Ketika kita mulai hidup dalam kebenaran tentang kasih,
orang lain akan dapat mendengarkan kita saat kita mengatakan kebenaran dalam kasih. Ini sangat penting karena . . .
Kasih tanpa kebenaran adalah dusta.

Apa yang Anda Benci?
Apa yang Anda benci mungkin sesuatu yang menakutkan
bagi Anda. Saya buka penggemar ular, laba-laba, atau kalajengking. Saya membenci ketiganya, tetapi yang paling saya
benci adalah ular. Kalau saya melihat kalajengking, saya
membunuhnya. Saya menjadi musuh bebuyutan mereka
ketika seekor kalajengking menyengat putra bungsu saya
saat ia beumur 4 tahun. (Peringatan: mereka pura-pura
mati agar dapat menyengat Anda.) Laba-laba agak lebih
sulit dihadapi. Cara mereka bergerak itu menakutkan bagi
saya. Saya meminta John atau salah seorang putra saya
untuk membunuh mereka. Kalau di rumah sedang tidak
ada laki-laki, saya sendiri yang turun tangan. Ular lain ceritanya. Anda tidak dapat membunuh ular dengan sepatu.
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Setidaknya itu menurut saya, tetapi saya belum pernah
mencobanya.
Saya menulis di suatu pojokan di ruang bawah tanah
kami. Di atas peti penyimpanan di atas meja saya ada sebilah
golok. Tanpa terlalu menakut-nakuti diri sendiri, saya telah
memutuskan bahwa jika saya sedang sendirian dan menemukan ular di rumah kami. . . saya akan menyerangnya.
Saya akan mengambil golok itu dan, sambil berdoa dengan
nyaring, saya membunuhnya! Saya bertekad membunuhnya
karena ular tidak bisa dibiarkan berkeliaran di rumah dan
menaruh telur-telurnya. Mengapa? Karena di rumah saya
ada orang-orang yang saya cintai.
Ada hal-hal lain yang saya benci. Hal-hal yang
mengancam kita semua. Saya benci kekerasan terhadap
anak. Saya benci perdagangan seks terhadap siapa pun, umur
berapa pun, atau jenis kelamin apa pun. Dan saya belum
pernah berbicara dengan seorang pun yang tidak gusar oleh
kedua hal tersebut. Kita tahu bahwa praktik-praktik ini
menghancurkan para korban maupun pemangsa mereka.
Kekejaman dan penyimpangan mereka melukai dan menghancurkan semua pihak yang terlibat, sampai ke tingkat
terdalam. Karena kita mengasihi manusia, masuk akal jika
kita membenci kedua hal tersebut. Namun, membenci perdagangan seks dan kekerasan seksual saja tidak cukup. Kita
juga harus membenci pornografi.
Mengapa?
Pornografi adalah katalis di balik kekerasan seksual dan
perdagangan seks. Kita tidak dapat mencintai, mengasihi,
atau bahkan tersenyum pada pornografi dan benar-benar
membenci kekerasan seksual dan perdagangan seks. Untuk
benar-benar mengasihi para korban kekerasan seksual dan
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perdagangan seks, kita harus membenci katalis kedua hal
tersebut . . . pornografi. Untuk mencintai dengan baik, kita
harus membenci apa yang menyimpangkan jiwa-jiwa orang
lain sampai mereka melakukan kekerasan dan menjebak
anak-anak dan para perempuan.
Pornografi merendahkan martabat cinta, merusak keintiman, dan mendegradasi kebaikan Allah dan anugerah
seks yang menakjubkan. Pornografi memperbudak orangorang yang hendak dibebaskan oleh Allah. Menyadari hal
ini, saya memilih untuk membenci setiap bentuk pornografi
(buku, film, cetakan, atau daring).
Saya harus membenci apa yang dilakukan pornografi
terhadap cinta karena hal itu jahat. Saya membenci apa
yang dilakukan pornografi terhadap pernikahan. Sudah
terlalu banyak cerita yang saya dengar tentang perempuan
yang berbaring di ranjang dan bertanya-tanya mengapa
suami mereka tak mau menyentuh mereka. Mereka memandang diri mereka tidak menggairahkan. Andai saja mereka
lebih menarik, suami mereka akan menginginkan mereka.
Kemudian mereka mendapati bahwa mereka memiliki pesaing, yaitu seks virtual di dunia maya yang telah
merusak keintiman mereka. Suami mereka telah memberikan gairah mereka kepada seseorang—yang seharusnya
tidak mereka sentuh—di dunia maya.
Sayangnya, kian banyak perempuan yang terperangkap
dalam siklus kehancuran yang sama. Suatu penelitian barubaru ini mengatakan bahwa satu dari tiga perempuan
menonton tayangan porno setiap minggu.4 Huffington Post
mengatakan, “Setiap bulan, situs-situs porno mendapat
pengunjung lebih banyak daripada gabungan antara
Netflix, Amazon, dan Twitter.”5 Menurut Fight the New
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Drug, “Tahun kemarin saja, 91.980.225.000 video ditonton
di Pornhub. Itu berarti 12,5 video untuk setiap orang di
planet ini.”6
Amit-amit!
Porno bukan cinta. Pornografi memerkosa pikiran
kita, juga merusak dan merendahkan martabat manusia
yang diciptakan dalam keindahan dan keserupaan dengan
Pencipta mereka. Kemudian aib datang dan membuat
kewalahan orang-orang yang imajinasinya telah tertawan.
Kita harus mencintai para tawanan, tetapi membenci
industri yang menjebak mereka secara perlahan tapi pasti.
Ketika kita tidak membenci apa yang jahat, cinta kita
tidak murni.
Versi The Passion Translation dari Roma 12:9 menuliskannya dengan sedikit lebih puitis:
Kiranya gerakan batiniah hatimu selalu untuk mengasihi
satu sama lain, dan jangan pernah melakoni peran
seorang aktor yang memakai topeng. Jauhilah kejahatan dan terimalah semua yang baik dan luhur.

Godaan untuk membisu bisa terasa sangat kuat, terlebih
ketika kita tahu bahwa berbicara berarti kita akan disebut
bodoh dan ekstrem. Setiap kali saya berbicara menentang
hal ini, saya diserang orang-orang
Kristen yang beralasan bahwa apa yang
mereka lakukan di tempat tersembunyi
Ketika kita tidak
itu adalah urusan mereka sendiri, dan
membenci apa
mereka benar. Namun, pada saat yang
yang jahat,
sama, saya tidak bisa diam saja karena
saya telah melihat sisi lain pornografi.
cinta kita tidak
Saya telah melihat para korbannya
murni.
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yang beragam, mulai dari anak korban perdagangan
manusia dan kekerasan seksual hingga orang yang pernikahannya hancur dan para pecandu seks. Ketika saya
berbicara, media sosial saya diretas dan para pelakunya
membanjiri saya dengan foto dan video porno.
Kita tidak bisa lagi tersenyum pada kejahatan dari jarak
jauh yang aman. Kita tidak dapat membiarkannya menarik
pandangan kita atau membiarkan diri kita berlama-lama
bersamanya. Kita tidak bisa tinggal diam karena kita tidak
ingin menimbulkan masalah. Jika kita terperangkap, kita
perlu meminta bantuan. Dalam hal melindungi cinta, kita
tidak bisa tinggal diam. Kita tidak dapat memakai topeng
penerimaan.

Mengikuti Yesus, Teladan Kita
Charles Spurgeon berkata, “Apa yang dikasihi Yesus, kita
kasihi; apa yang dibenci Yesus, kita benci; apa yang Yesus
cari, kita cari; apa yang Yesus hindari, kita hindari. Inilah
persahabatan sejati, yaitu saat hanya ada satu hati dalam
dua raga.”7
Seperti yang Spurgeon katakan, Yesus adalah teladan
kita dalam mengasihi dan membenci. Siapa yang Yesus
kasihi? Semua orang. Yesus mengasihi dan berusaha menyelamatkan semua orang yang terhilang. Yesus mengasihi
musuh-musuh-Nya dan menyebut mereka sahabat.
Persahabatan dengan Allah tidak mencakup membenci
orang lain.
Apa yang Yesus benci? Yesus membenci musuh kasih. . .
agama yang munafik adalah salah satu musuh yang paling
dibenci Yesus. Ketika menyelidiki arti kata kemunafikan,
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saya melihat area kemunafikan saya. Ketika saya menginginkan hubungan dengan orang lain melampaui keselamatan
mereka. Ketika saya memilih bungkam, bukan mengasihi.
Ketika saya bermain-main dari jauh, bukan cepat-cepat
berbalik pergi. Apa yang sekarang tidak saya jauhi akan
menjadi hal yang normal dalam kehidupan cucu-cucu saya.
G. K. Chesterton berkata, “Toleransi adalah kebajikan
seseorang yang tidak memiliki keyakinan.” Saya takut kita
telah memilih untuk bertoleransi terhadap hal-hal yang
suatu hari nanti akan menyerbu kita. Kita harus selalu
bersikap baik dan penuh hormat, tetapi kebungkaman
toleransi dapat berubah dengan cepat menjadi dukungan.
Apa yang Yesus cari? Yesus berkata pada kita: “Tetapi
carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu” (Matius 6:33).
Apa maksudnya ‘menjauhi,’ dan apa yang Yesus jauhi?
Menjauhi berarti menghindari sesuatu dengan berbalik
meninggalkannya. Sebenarnya hal itu sudah kita jabarkan.
Kita tidak duduk dengan orang jahat, bermain-main dengan
kejahatan, atau membicarakan hal-hal yang sia-sia. Paulus
juga mendeskripsikannya dengan baik:
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. (Kisah Para Rasul 26:18)

Kita tidak menjauhi orang lain. Kita berdoa agar mereka
berbalik dari apa yang membayangi jiwa mereka.
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Sebelum lahir baru, saya menjadi musuh Kristus, bukan
sahabat-Nya. Ketika hati saya yang keras menjadi hati yang
lembut, saya dapat turut merasakan kepedihan hati-Nya.
Mengikuti pimpinan Yesus adalah suatu gaya hidup. Kita
berbalik dari apa yang biasanya sangat kita sukai untuk
berpegang teguh pada apa yang Dia hargai.
Lebih dari satu abad lalu, Charles Spurgeon menulis,
“Zaman ini sangat kacau sehingga jika seseorang mengasihi
Juru Selamat ia disebut fanatik, dan jika ia membenci kuasa
iblis ia disebut dogmatis.”8
Saya bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan
ia katakan tentang zaman kita. Budaya kita bukan sekadar
kacau, melainkan sudah bobrok.
Kita harus mencintai kebenaran yang memerdekakan
orang dan sekaligus membenci dusta yang mengikat
mereka.
Sebagaimana Allah itu terang tanpa kegelapan, Dia
juga baik tanpa kejahatan. Allah yang Mahabaik tidak
dapat menjadi bagian dari keburukan. Tidak ada persekutuan antara terang dan gelap, tidak ada kemitraan antara
yang benar dan yang salah, dan berhala iblis tidak memiliki
tempat dalam bait Allah. Dan bagaimana dengan Yesus?
Kitab Ibrani mengutip nubuatan Daud dalam Mazmur
45:6–7 (ESV) sebagai berikut:
Tetapi tentang Anak Dia berkata: “Takhta-Mu, ya Allah,
tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat
kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Engkau
mencintai keadilan dan membenci kefasikan; sebab
itu Allah, Allah-Mu telah mengurapi Engkau dengan
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minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman
sekutu-Mu.” (Ibrani 1:8–9)

Yesus mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan.
Apakah sebagai murid-murid-Nya kita bisa melakukan
yang berbeda? Ini saatnya kita ingat bahwa penganiayaan
adalah bagian terpadu dari menjadi murid Yesus.
Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manusia orang
membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu,
dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai
sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan
bergembiralah, sebab sesungguhnya, upahmu besar
di surga; karena secara demikian juga nenek moyang
mereka telah memperlakukan para nabi. (Lukas
6:22–23)

Ketajaman
Charles Spurgeon berkata, “Ketajaman bukanlah mengetahui perbedaan antara yang benar dan yang salah, tetapi
antara yang benar dan yang hampir benar.” 9
Ada begitu banyak suara yang terdengar benar dan
terasa salah. Kita hidup pada zaman yang membutuhkan
suatu pengetahuan menyeluruh tentang Alkitab disertai
pimpinan Roh Kudus. Alkitab memberi kita kerangka
kerja dan Roh Allah yang Mahatinggi akan memberi kita
firman kehidupan. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk
menerangi Firman Allah sehingga kita dapat mengetahui
bagaimana mengasihi siapa dan bagaimana membenci apa.
Karena itu, saya sangat mengandalkan Alkitab saat saya
menulis bab ini. Sebenarnya ada terlalu banyak ayat yang
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dapat dibahas dalam halaman-halaman bab ini, jadi saya
menyertakan ayat-ayat tambahan untuk referensi Anda
dalam Lampiran 1. Tolong Anda berdoa dan meminta Roh
Kudus memberi petunjuk bagaimana menerapkan ayatayat itu dalam kehidupan pribadi Anda. Daripada memberi
tahu Anda apa yang harus dipikirkan, saya ingin mengizinkan Roh Kudus memimpin Anda. Sebelum kita memasuki bab berikutnya, maukah Anda berdoa bersama saya?
Bapa surgawi yang terkasih,
Aku ingin mengasihi apa yang Kaukasihi, dan seperti
Kau mengasihi. Aku tidak ingin menjadi orang
munafik. Aku tidak ingin bertindak dalam arogansi.
Tolong ajari aku apa yang Kaubenci agar kasih-Mu
bertumbuh subur dalam hidupku. Roh Kudus,
embuskan ayat-ayat Alkitab ini dan tunjukkan penerapannya bagi kehidupanku. Berilah aku keberanian
untuk menghancurkan keheningan dengan perkataan
yang membebaskan tawanan. Dalam nama Yesus,
amin.
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1
TEGUH UNTUK KEBENARAN

Di mana aku menemukan kebenaran, di
sana aku menemukan Allahku, yang adalah
kebenaran itu sendiri.
St. Augustine

M

eskipun kita semua pernah berbohong, pengejaran akan kebenaran itu sudah terjalin jauh di
dalam diri kita. Tanpa kebenaran, kita seperti
kapal tanpa kemudi, digerakkan oleh setiap angin doktrin
dan dorongan emosi, yang mau tidak mau menggerakkan
kita ke jurang kehancuran. Saat kita mengejar kebenaran,
kebenaran itu akan melakukan kehendaknya pada kita.
Kebenaran bukanlah “apa,” melainkan “siapa.”
Daripada memperdebatkan tentang apa yang benar, kita
harus ingat mengapa kebenaran itu penting. Dan begitu
kita ingat, kita harus hidup dalam kebenaran itu karena
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kebenaran itu hidup. Kita hidup dalam kebenaran itu saat
kita mengangkat jiwa kita kepada Tuhan dan Juru Selamat
kita, yang berkata kepada kita, “Akulah jalan, dan kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada yang datang kepada Bapa
kecuali melalui Aku” (Yohanes 14:6 ESV).
Agar pernyataan ini benar, setiap elemen harus berdiri
sendiri. Jika Yesus adalah jalan (the way), dan bukan
sekadar salah satu dari banyak jalan, pastilah benar bahwa
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali
melalui Dia. Jika Yesus berbohong dan salah mengartikan
siapa diri-Nya dan Dia adalah salah satu dari banyak jalan
kepada Bapa, Dia pasti bukan kebenaran. Jika Dia bukan
kebenaran, mustahil jika Yesus adalah kehidupan.
Yesus harus sepenuhnya seperti semua yang Dia katakan
tentang diri-Nya atau sama sekali bukan apa yang Dia
katakan. Mustahil bagi Yesus untuk menjadi keduanya
sekaligus. Dalam perkataan Benjamin Franklin, “Separuh
kebenaran seringkali adalah kebohongan besar.” Setiap
kebenaran yang hanya sebagian disemai dengan kebohongan. Jika faktanya Yesus adalah
jalan, Dia juga pasti kebenaran dan
kehidupan. Namun. budaya kita
Yesus mutlak
semua yang Dia mendorong mundur hal-hal yang
mutlak. Kita telah digiring untuk
katakan tentang percaya bahwa kemutlakan itu terlalu
diri-Nya, atau
membatasi dan kasar. Mau tidak mau,
mutlak tidak satu kebenaran menghalau kebenaran,
tetapi kebenaran melakukannya sedepun dari itu.
mikian rupa dengan cara yang lembut,
tetapi tidak tergoyahkan. Kebenaran
harus lembut dalam perkataan, tetapi teguh dan mutlak
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dalam prinsip. Mutlak itu bersifat mendasar. Dan fondasi
itu tidak tergoyahkan. Mutlak tidak kasar dan tidak bersifat
membatasi—melainkan melindungi. Tanpa kemutlakan,
yaitu kebenaran yang tidak berubah-ubah, berarti kita
membungun di atas pasir. Kemutlakan adalah prinsip yang
melindungi dan keyakinan yang menambatkan kita ketika
badai kehidupan menghantam atau pencobaan menggoda.

Tidak Semua Jalan Menuju Roma
Pada zaman kuno, orang berkata, “Semua jalan menuju
Roma,” karena pada waktu itu Roma adalah pusat
dari sistem jalan raya Romawi. Namun, seiring dengan
berjalannya waktu dan Kekaisaran Roma jatuh dari kekuasaan besar pada masa kejayaannya, pepatah itu sudah tidak
berlaku lagi. Ungkapan itu menjadi kiasan yang berarti
bahwa semua jalan akhirnya membawa ke tempat yang
sama. Apa yang dulunya benar tentang Roma tidak dapat
diterapkan pada kerajaan Allah.
Kebenaran Allah tidak bergeser dan berubah ketika
keseimbangan kekuasaan dan pemikiran manusia berubah.
Kebenaran tidak hanya tanpa batasan waktu. . . kebenaran itu kekal. Jalan kepada Allah dimulai di pintu: Yesus
Kristus. Mengapa Allah mengirim Anak tunggal-Nya jika
ada pilihan lain? Mengapa mengirim Yesus jika Dia hanya
pilihan terbaik? Saya tidak akan merelakan yang mana pun
dari anak-anak saya—kecuali itu satu-satunya cara. Yang
dapat menebus dosa kita hanyalah Yesus. Percaya bahwa
semua jalan membawa pada keselamatan adalah kesalahan
fatal meskipun semua jalan membawa pada perjumpaan
dengan Yesus. Alkitab mengatakan bahwa:
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Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan
mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang
ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di
bawah bumi, dan segala lidah mengaku: “Yesus Kristus
adalah Tuhan,” bagi kemuliaan Allah, Bapa! (Filipi
2:9–11)

“Yang ada di bawah bumi” bicara tentang alam roh
jahat. Akan tiba saatnya mereka mengakui supremasi Yesus
meskipun mereka tidak akan mengalami Yesus sebagai Juru
Selamat.
Mungkin Anda berargumen bahwa semua kebenaran itu
relatif dan tidak ada alasan untuk bersikap seekstrem ini.
Mungkin Anda percaya bahwa apa yang merupakan kebenaran bagi saya mungkin bukan kebenaran bagi Anda.
Jika hal itu ada di benak Anda, berarti kita tidak sedang
membicarakan hal yang sama. Ketika saya bicara tentang
kebenaran mutlak, saya tidak sedang bicara tentang hal-hal
yang mungkin benar tentang saya, tetapi tidak tentang
Anda. Misalnya, saya separuh keturunan Sisilia. Saya
menikah. Saya seorang ibu dan nenek. Semua aspek ini
memang benar berlaku bagi saya saat ini, tetapi belum tentu
benar bagi semua orang. Oleh karenanya, hal itu bukan
kebenaran; hanya suatu keadaan yang benar. Sebaliknya,
apa yang benar tentang saya sepuluh tahun silam mungkin
belum tentang benar tentang saya sekarang.
Contoh lain tentang sesuatu yang benar, tetapi bukan
kebenaran adalah di luar jendela saya ada langit biru
Colorado yang cerah. Saya dapat mengatakan dengan
penuh keyakinan, “Langitnya biru!” dan perkataan saya itu
akan tetap benar dalam beberapa jam ke depan. Namun,
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hal itu bukan kebenaran, karena kata-kata saya mematahkan parameter bahwa kebenaran harus konsisten.
Ketika matahari terbenam, langit tidak akan biru lagi. Oleh
karena itu, apa yang benar pada siang hari tidak benar pada
tengah malam. Dalam begitu banyak hal, saya khawatir
saat ini kita berada pada waktu tengah malam bagi jiwa
manusia kita.
“Benar tentang…” mendeskripsikan ciri-ciri, musimmusim, dan aspek-aspek kehidupan kita. Apa yang benar
dalam satu musim belum tentu benar dalam musim berikutnya. Kebenaran jenis ini ada dalam aspek tertentu
kehidupan kita dan bisa berubah. Apa saja yang hanya
berlaku dalam beberapa hal akhirnya tidak bisa menjadi
kebenaran. Apa yang benar memang bisa relatif; kebenaran
tidak pernah relatif.
Jika kita tidak berhati-hati dengan kebenaran, hal itu
akan menjadi malapetaka dalam budaya kita sekarang.
Itulah sebabnya kita semua perlu mengetahui teks kuno
sehingga kita dapat melihat kebenaran tanpa terpengaruh
oleh guncangan opini publik dan perasaan kita sendiri
tentang suatu hal. Ketika kebenaran diikatkan pada perspektif, hal itu disebut relativisme. Relativisme adalah
kepercayaan bahwa hal-hal yang berbeda itu betul, benar,
dsb., bagi orang yang berbeda pada waktu yang berbeda.
Dalam definisi ini, kebenaran akan berubah-ubah secara
terus-menerus.
Ideologi relativisme menggerogoti makna kebenaran.
Agar sesuatu menjadi kebenaran, hal itu harus selalu benar
sepanjang waktu. Jika tidak demikian, seseorang bisa
berbohong dan mengatakan bahwa hal itu adalah kebenaran mereka. Persepsi tidak boleh dibiarkan menentukan
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kebenaran. Jika hal itu sampai terjadi, kita semua akan
melihat melalui lensa yang berbeda. Kita memerlukan
Adamant yang tidak tergoyahkan, yang menambatkan jiwa
kita pada perspektif Pencipta kita.
Sebagai orang Kristen, kita tidak bisa percaya bahwa
kebenaran itu relatif, karena kita percaya Kebenaran—
Yesus Kristus—adalah keluarga kita, saudara sulung kita,
Batu Penjuru, Tuhan, dan Adaman kita. Firman Allah
(Yesus) mengubah kita, sementara relativisme menjadikan
kita serupa dengan dunia ini.
Menjadi kebenaran adalah hal yang jauh berbeda dari
mengatakan kebenaran, atau bahkan mendeskripsikan diri
Anda secara akurat. Meskipun siapa pun dari kita bisa
menjadi benar sepenuhnya, kita tidak akan pernah menjadi
kebenaran.
Kita dapat mengatakan kebenaran.
Kita dapat menerapkan kebenaran.
Kita dapat mencintai kebenaran.
Kita dapat membenci kebenaran.
Kita dapat mengingkari kebenaran.
Kita dapat memercayai kebenaran.
Namun, hanya Kristus yang dapat mengklaim diri-Nya
sebagai kebenaran.
Buddha memiliki banyak ucapan yang benar, tetapi
ia tidak mengklaim dirinya sebagai kebenaran. Buddha
menyadari ia manusia yang mengejar kebenaran. Begitu
juga, Muhammad mengatakan banyak hal yang benar,
tetapi ia tidak mengklaim dirinya sebagai kebenaran.
Yesus tidak berkata, “Aku mengejar kebenaran” atau
“Aku adalah salah satu dari banyak kebenaran.” Dia
berkata, “Akulah kebenaran.” Dan ketika kita mengatakan
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bahwa semua jalan menuju Roma (keselamatan), kita
menyebut Yesus sebagai pendusta.

Apakah Kebenaran Itu?
Apakah kebenaran itu sebenarnya? Sejak permulaan
zaman, manusia sudah memiliki pertanyaan ini. Kita menemukan jawabannya dalam perkataan Yesus di Injil Yohanes:
“Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firman-Mu
adalah kebenaran” (17:17).
Ayat ini tidak mengatakan bahwa Firman memiliki
kebenaran, yang tentu saja memang benar, tetapi bahwa
Firman Allah adalah kebenaran. Yesus adalah Firman yang
menjadi daging, jadi hidup-Nya mengekspresikan seperti
apakah kebenaran yang hidup itu. Kebenaran memberkati dan menguduskan kita sehingga kita dipisahkan untuk
tujuan kudus-Nya. Di luar Yesus, yang adalah kebenaran,
tidak ada kekudusan. Jika Firman Allah adalah kebenaran
dan Yesus adalah Firman yang menjadi daging, berarti
Yesus adalah kebenaran. Pada akhirnya, kebenaran itu
tidak subyektif; tetapi suatu hari nanti kita semua akan
diperhadapkan pada kebenaran.
Setiap firman Tuhan terbukti benar;
Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung
pada-Nya.
Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau
tidak ditegur-Nya dan dianggap pendusta.
(Amsal 30:5–6 ESV)

Banyak yang percaya bahwa kita telah mengalami
kemajuan dalam hikmat dan sudah berkembang ke
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bentuk-bentuk pemikiran yang lebih tinggi, dan inilah saat
untuk menafsirkan ulang Alkitab. Bagaimana kita dapat
membayangkan hal ini saat berada dalam pergolakan
global? Setiap hari kita mendengar aksi kekejaman terus
terjadi.
Seandainya kita adalah standar hikmat, tampaknya
dunia sudah menimbang kita dan mendapati kita kekurangan hikmat. Alih-alih membayangkan diri kita mendapat
pencerahan, kita perlu meminta terang Allah.
Kirimkanlah terang dan kebenaran-Mu;
biarlah mereka memimpinku;
biarlah mereka membawaku ke bukit-Mu
yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu!
(Mazmur 43:3 ESV)

Terang dan kebenaran adalah penuntun yang setia. Allah
adalah terang, sumber segala kebenaran. Terang menerangi
dan kebenaran berdiri tegak. Kebenaran dapat diibaratkan
sebagai penanda dan tiang petunjuk, dan terang adalah
cara kita menemukan jalan. Namun, ketika penanda itu
dipindahkan, orang dapat tersesat dengan mudah.
Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah
pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya; karena
sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada
kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya.”
(Matius 7:13–14)

Yesus adalah pintu sempit yang menuju pada kehidupan.
Jalannya sudah pasti tetapi sulit. Orang berdebat dengan
mengatakan bahwa Allah yang penuh kasih akan
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menyertakan semua orang. Itu betul. Allah mengundang
semua orang untuk datang. Jalannya sudah disediakan,
tetapi kita diberi kebebasan untuk memilih jalan mana yang
akan kita ambil. Yesus tidak akan memaksa kita melewati
pintu sempit itu. Dia tidak akan berbohong tentang harga
untuk mengikuti-Nya. Dia tidak akan mengatakan bahwa
jalan itu mudah ketika kenyataannya tidak demikian. Dia
sudah berjalan mendahului kita dan mengajak kita untuk
mengikuti-Nya: “Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia
harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut
Aku” (lihat Markus 8:34).
Matius 7:13 menulis tentang pintu lain. Itu pintu masuk
yang lebar, membawa pada jalan yang luas dan mudah.
Kata-kata di pintu itu mendukung kita untuk hidup demi
diri sendiri, mengikuti impian-impian kita. Pintu lebar itu
memperbolehkan kita membawa sebanyak mungkin yang
kita inginkan. Itu pintu yang jauh lebih populer, yang mengarah pada kebinasaan.
Di dunia ini, kita melihat seperti melalui cermin yang
gelap sehingga kita memerlukan terang dan kebenaran
untuk menjadi pendamping kita dalam mengejar kehidupan
yang mulia dan kudus seperti yang Allah inginkan. Terang
mengusir kegelapan yang datang ketika kita hidup dalam
alam remang-remang dari pengertian kita sendiri.
Fakta bahwa kebenaran mungkin tidak nyaman atau
tidak populer tidak mengubah fakta bahwa itu kebenaran. Kebenaran itu abadi, terjalin dalam Firman Allah
dan hukum dari Allah yang Mahatinggi. Kebenaran tidak
menundukkan diri pada opini orang banyak atau kontes
popularitas.
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Kejujuran Bisa Rumit
Kita semua pernah berbohong. Sebagian dari kita pernah
berbohong dengan berpikir bahwa kita sedang mengatakan kebenaran. Pada waktu lain, kita tahu apa yang
sedang kita lakukan dan tetap saja berbohong. Kita semua
pernah dibohongi. Seperti kita pernah berbohong tanpa
sadar, orang lain pernah membohongi kita tanpa disengaja,
berpikir bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya pada
kita. Dan ada kalanya kebohongan itu memang disengaja.
Kita semua tidak hanya pernah berbohong dan dibohongi,
tetapi kita semua pernah percaya pada kebohongan. Oke,
saya akan mengatakan ini tentang diri saya pribadi. Saya
pernah percaya pada kebohongan.
Ada banyak alasan untuk berbohong. Kebohongan
dikatakan agar tidak menyakiti orang lain. Orang berbohong ketika mereka takut. Kebohongan dikatakan untuk
mencegah kehilangan. Orang berbohong ketika mereka tidak ingin kehilangan suatu hubungan, harta, atau
Kebohongan
posisi. Kebohongan juga dapat dikamenyebar sampai takan untuk memperoleh hal-hal
kebenaran
tersebut.
Anda diciptakan untuk kebenaran.
disampaikan.
Jadi, tidak masalah betapa menakutkannya keadaan saat itu, kita harus selalu jujur dengan diri
sendiri. Berbohong pada diri sendiri membuat kita merasa
tidak nyaman. Bertahun-tahun saya membohongi diri
sendiri dalam beberapa area dalam hidup saya. Namun,
kita harus ingat bahwa akhirnya kebenaran akan menjaga
kita.
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Saya tidak hanya telah menerima kepalsuan tentang diri
sendiri, tetapi saya juga telah mendengarkan kebohongan
tentang orang lain. Saya bahkan tidak bisa lagi menghitung
berapa kali saya benar-benar yakin bahwa sesuatu itu
benar, hanya untuk nantinya mengetahui bahwa ternyata
saya salah.
Jika saya amati berbagai kebohongan saya, kapasitas
saya untuk beralasan dapat beragam, mulai dari yang
logis dan dipikirkan dengan baik, hingga yang emosional
dan benar-benar konyol. Lebih sering dari yang ingin
saya akui, perasaan-perasaan saya telah menculik kepekaan saya untuk membedakan berbagai hal dan menyanderanya untuk mendiktekan suatu kebohongan. Hingga
suatu kebohongan dimunculkan dari persembunyiannya
dan diperiksa oleh terang kebenaran, tidak ada yang dapat
merintanginya. Kebohongan menyebar sampai kebenaran
disampaikan.

Hidup dalam Kebenaran
Maka kata-Nya kepada orang-orang Yahudi yang
percaya kepada-Nya: “Jikalau kamu tetap dalam
firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan
kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu
akan memerdekakan kamu.” (Yohanes 8:31–32)

Ketika kita hidup dalam kebenaran (Firman Allah), kita
akan mengenal kebenaran dengan baik, dan kebenaran
yang kita hidupi itu akan memerdekakan kita. Hidup dalam
kebenaran menghancurkan ikatan-ikatan yang memenjarakan, sepasti hidup dalam kebohongan itu mengikat kita.
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Yesus mengundang kita pada kebenaran, seperti semua
orang diundang ke perjamuan kawin berikut ini:
Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan
dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke
perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu
dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang
baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu
dengan tamu.
Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamutamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian
pesta. Dia berkata kepadanya: Hai saudara, bagaimana
engkau masuk ke mari dengan tidak mengenakan
pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata
raja itu kepada hamba-hambanya: Ikatlah kaki dan
tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap
dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi
sedikit yang dipilih.” (Matius 22:9–14)

Semua orang diundang untuk hidup dalam kebenaran,
tetapi ada dress code-nya. Kita datang mengenakan Kristus
dan kebenaran-Nya, tidak dengan memakai baju kotor
kita yang compang-camping. Anak Domba adalah baju
pernikahan kita, jalan kita yang tangguh dan Batu Penjuru
pelindung.
Kebenaran bisa menyinggung dan menyakitkan. Thomas
Paine berkata, “Orang yang tidak berani menyinggung
tidak bisa jujur.” Saya lebih suka disinggung oleh kebenaran
daripada memasuki kekekalan melalui jalan dusta. Sama
halnya, saya lebih memilih mengambil risiko menyinggung
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orang daripada berbohong.
Yesus menyinggung murid-murid terdekat-Nya. Dalam
Injil Yohanes kita membaca:
Banyak dari antara murid-Nya berkata, “Ini sulit sekali
dimengerti. Bagaimana orang bisa menerimanya?”
Yesus menyadari murid-murid-Nya mengeluh, maka
Dia berkata kepada mereka, “Apakah ini menyinggung
kalian?” (6:60–61 NLT)

Mengapa mereka tersinggung? Yah, Yesus baru saja
menjatuhkan bom kebenaran yang sangat intensif. Beberapa
ayat sebelumnya Dia telah menyatakan, “Kukatakan
yang sebenarnya, kalau kalian tidak makan daging Anak
Manusia dan minum darah-Nya, kalian tidak dapat memiliki kehidupan kekal itu di dalam diri kalian” (6:53 NLT).
Oke. Ini jauh di luar kerangka acuan mereka. Yesus tahu
perkataan-Nya tidak akan masuk akal bagi mereka pada
saat itu. Dia juga tahu nantinya hal itu akan benar-benar
masuk akal bagi mereka. Saya menebak
pertanyaan yang harus kita tanyakan
pada diri sendiri adalah, Akankah kita
Akankah kita
mengikut Yesus (kebenaran) bahkan
mengikut Yesus
ketika kita tidak mengerti?
(kebenaran)
Pertanyaan
ini
perlu
dijawab
bahkan ketika
dalam begitu banyak level. Kita harus
menjawabnya sebagai orangtua, sahabat,
kita tidak
pasangan, pemimpin, konsumen, dan,
mengerti?
yang paling penting, hamba Allah yang
hidup.
Sebagai contoh, seandainya saya ada dalam suatu
hubungan yang tidak sehat dan saya tidak pernah
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mengomunikasikannya, berarti saya membiarkan adanya
perilaku yang tidak sehat. Orang Kristen sebaiknya tidak
membisu, hal itu justru membingungkan. Kita semua memiliki kesempatan untuk bertumbuh ketika ada konfrontasi
dan pembicaraan yang sehat. Jika tidak ada yang dikatakan dan dinamikanya terus berlanjut, kemarahan akan
menumpuk dan tiba-tiba akan ada leadakan, yang kedatangannya tidak pernah diduga pihak lain itu. Kita jarang
mendapatkan hasil yang baik dari masukan yang buruk.
Hal yang sama juga terjadi jika tidak ada masukan.
Jika sesuatu tidak diatasi, sama saja kita mendukungnya. Ketika kita tidak menangani berbagai hal, kita
berkata, “Aku tidak cukup peduli padamu atau hubungan
kita untuk membangun masa depan kita.” Ketika kita
peduli, kita akan bercerita. Kita mengatakan berbagai hal
dalam suatu cara yang membuatnya dapat didengar demi
membangun saluran-saluran komunikasi yang benar untuk
masa depan. Jika kita benar-benar peduli terhadap Tubuh
Kristus, kita perlu berhati-hati agar tindakan atau kenetralan kita, serta perkataan atau kebungkaman kita, selalu
menghormati kebenaran.

Hidup dengan Keberanian dan Keyakinan
Ketika tangan Allah ada di atas kita, hal itu terlihat jelas
dalam kehidupan kita. Ketika Firman Allah tidak hanya
dikhotbahkan dengan berani tetapi juga dihidupi dengan
penuh keyakinan, ada suatu atmosfer untuk perubahan.
Ada suatu pergeseran. Kita tidak hanya mendengar kebenaran. . . kita hidup dalam kebenaran. Ketika Roh Kudus
mengaktifkan kita, perhatian kita mulai tertuju pada-Nya,
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kita berdiri lebih tegak, dan memiliki kesadaran lebih
besar bahwa kebenaran yang kita bawa di dalam diri kita
ini kudus. Ketika Firman Allah dikhotbahkan melalui
kehidupan kita, Roh Kudus mengokohkan keyakinan kita.
Orang yang memiliki telinga untuk mendengar juga
akan menerima hikmat dan keberanian untuk hidup dalam
kebenaran. Benih Firman Allah jatuh ke tanah yang subur
dan yang terpenting: menghasilkan tuaian dalam hidup
kita. Ini terjadi lebih dulu di diri dalam kita supaya kemudian itu dapat terjadi melalui kita.
Belum lama ini, saya mengobrol lewat pesan tertulis
dengan seorang anak rohani yang muda dan cantik. Dia
bertanya pada saya bagaimana saya menyikapi fakta bahwa
para tokoh publik dengan karunia rohani yang menakjubkan memiliki kehidupan pribadi yang kacau. Kehidupan
pribadi mereka dipenuhi segala hal, dari perzinahan, ketergantungan pada alkohol, hingga kurangnya transparansi
keuangan. Saya menjelaskan bahwa saya percaya hidup
kita berkhotbah lebih lantang daripada karunia-karunia
kita. Karunia-karunia dari Allah dimaksudkan untuk dikelilingi dengan buah Roh, yang ditumbuhkan ketika kita
mengizinkan kebenaran bekerja dalam hidup kita.
Ketika kita mengenal kebenaran, kita tidak dapat
bertindak seakan-akan kita tidak mengetahuinya. Jika kita
tidak mengenal kebenaran, kita diundang untuk mencarinya. Kita mencarinya dalam Firman Allah dan melihatnya dalam kehidupan Yesus. Dan begitu kebenaran
itu ditemukan, kita tidak bisa terus menutup telinga terhadap seruan nyaring yang meminta kebenaran dalam suatu
budaya yang terpenjara oleh kebohongan-kebohongan yang
dikatakan pada diri sendiri. Bahkan sekarang orang-orang
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mendapati bahwa apa yang mereka pikir sebagai kebebasan ternyata adalah belenggu. Yesus adalah kebenaran
kita dalam sebuah dunia yang penuh kebohongan.
Kebenaran adalah singa dan anak domba.
Kebenaran itu tangguh, tidak tertembus kebohongan,
dan tidak tergoyahkan oleh sungai waktu.
Kebenaran berbicara lantang, baik itu melalui bisikan
maupun teriakan.
Kebenaran tidak diperkuat maupun diperlemah oleh
opini.
Kebenaran memang keras, tetapi tidak pernah kasar.
Kebenaran tidak perlu berdebat, karena kebenaran
adalah kata penentunya.
Kebenaran bukan hanya tanpa batas waktu; kebenaran
itu kekal.
Kebenaran melahirkan keyakinan.
Kita gigih menentang degradasi kebenaran apa pun
dengan hidup dalam Firman kebenaran. Kebenaran seharusnya terlihat jelas dalam kehidupan pribadi kita. Kita
tidak bisa memilih untuk tetap diam dengan nyaman ketika
begitu banyak orang hidup dalam ketidaknyamanan dusta.
Bapa surgawi yang terkasih,
Biarlah kebenaran-Mu terlihat jelas dalam hidupku.
Berilah aku kekuatan untuk hidup dalam keberanian
akan keyakinan-keyakinanku, untuk mengatakan
kebenaran-Mu, dan hidup dalam kebenaran-Mu.
Kiranya kata-kataku lembut dan tidak pernah kasar.
Kiranya setiap aspek kehidupanku mengekspresikan
kebenaran-Mu dalam kasih.
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TEGUH DALAM PERKATAAN

Ketika kau telah melempar batu, setelah itu
kau tak bisa menariknya kembali, tetapi kau
bertanggung jawab karena telah mengambil
batu itu dan melemparnya, karena asal
muasal tindakan itu ada di dalam dirimu.
Aristoteles

P

erkataan kita menciptakan gelombang suara yang
bergerak, seperti banyak sekali batu yang dilempar
jauh ke lautan yang disebut dunia. Ketika akses kita
ke hati dan telinga orang lain meningkat, kebutuhan kita
akan tanggung jawab dan hikmat juga meningkat.
Belum lama ini, saya mendengar ada tumpukan
sampah raksasa di Pasifik. Beberapa laporan mengatakan bahwa limbah itu lebih besar daripada Meksiko;
sumber lain mengatakan bahwa besarnya timbunan itu
191

TANGGUH

membuat negara bagian Texas terlihat bagaikan kurcaci.
Mereka menyebutnya “North Pacific Garbage Patch,” yang
membentang hingga 1 juta mil2 dan beratnya sekitar 8.3
milyar ton metrik. Sampah plastik ini mengapung di lautan,
terperangkap dan diserakkan oleh arus air laut. Plastik
membutuhkan waktu hingga 400 tahun untuk terurai, jadi
ada suatu kekhawatiran sangat nyata bahwa timbunan
sampah plastik di laut itu bisa melebihi total bobot biota laut
pada 2050. Ketika plastik itu terurai menjadi partikel-partikel kecil, partikel itu dimakan oleh camar dan berbagai
biota laut lainnya. Partikel-partikel plastik itu akhirnya
menemukan jalan untuk masuk ke dalam ikan, yang kemudian dimakan manusia. Selain membunuh biota laut dan
berpotensi meracuni manusia, kelak bahaya biologi ini akan
menyulitkan navigasi di laut. Singkatnya, plastik itu tidak
pernah benar-benar lenyap, dan seiring dengan berjalannya
waktu, partikel-partikel itu menjadi semakin tak bisa dikenali dan berbahaya.1
Mau tidak mau, saya melihat kesamaan antara sampah
plastik berskala epik ini dengan kata-kata kita yang mencemari, berbahaya, dan sarat sampah.
Leonardo da Vinci menggemakan pandangan Aristoteles:
Kalau kau melempar sebutir batu ke telaga. . . riaknya,
yang timbul akibat lemparan itu akan kembali ke arah
titik tempat batu itu dilempar; dan ketika bertemu
dengan riak-riak lain, riak itu tidak pernah saling
berpotongan jalur . . . dalam sebuah telaga kecil, satu
lemparan kecil melahirkan sekian banyak gerakan maju
dan mundur.2
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Maju dan mundur. Apakah perkataan kita memajukan misi Kristus, atau membuat orang-orang lain undur?
Andai saja batu-batu kita dikucilkan ke telaga-telaga
kecil! Sayangnya, batu-batu kita jatuh dan menimbulkan
ombak dalam semesta air. Kita hidup dalam suatu zaman
ketika tidak peduli sejauh apa pun kita melempar batu,
dampaknya akan kembali dan dirasakan di pesisir kita. Jika
yang kita komunikasikan adalah keyakinan kita akan kasih
Allah, kawanan kebaikan akan mulai berbondong-bondong bekerja. Namun, jika kita melempar batu gosip dan
fitnah, ombak-ombak yang menerjang kembali pun berasal
dari jenis yang sama.
Kata-kata adalah sarana kudus dari Sang Pencipta.
Tidak ada orang yang memiliki hak untuk melemparkan
apa pun yang mungkin mereka rasakan sewaktu-waktu ke
lautan opini, kemudian membuat orang lain bertanggung
jawab untuk memilah pesan yang dipilih dengan buruk itu.
Melakukan hal seperti itu tidak berbeda dengan membuang
sampah. Begitu kata-kata kita sudah terlontar. . . mereka
tetap ada di luar sana. kita bertanggung jawab atas apa
yang kita lakukan dengan kata-kata kita. Ini termasuk
apa yang kita tulis, kita katakan, kita tayangkan, dan kita
tayangkan ulang. Anugerah tidak menghilangkan peringatan-peringatan dalam Perjanjian Baru. Dengarkanlah
perkataan Yakobus:
Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara
kamu mau menjadi guru; sebab kita tahu, bahwa
sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang
lebih berat. (Yakobus 3:1)
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Pengajaran mencakup impartasi, komunikasi, penjelasan,
menunjukkan, instruksi, edukasi, klarifikasi, dan demonstrasi. Ayat ini tidak hanya mengacu khusus bagi para
pengajar. Jika kita melakukan yang mana pun dari hal-hal
tersebut, peringatan itu ditujukan kepada kita. Publikasi di
media sosial, blogging, dan mengajar di gereja lokal seharusnya dilakukan dalam atmosfer kebenaran, hikmat, dan
tanggung jawab relasional dan teologis. Semua yang kita
tulis, kita ajarkan, dan kita katakan harus sejalan dengan
pengarahan Alkitab.

Opini versus Keyakinan?
Tangguh dalam perkataan membutuhkan kemampuan
untuk membedakan antara opini dan kebenaran. Opini
mudah sekali terbentuk dan sulit sekali disimpan hanya
untuk kita sendiri. Jika kita tidak berhati-hati, memberi
dan menerima opini ini bisa menjadi
sebentuk kecanduan. Akses atas apa yang
dipikirkan dan dirasakan semua orang
Opini mudah ada di ujung jari kita. Pada saat yang
sekali terbentuk sama, kita memiliki kemampuan untuk
dan sulit sekali melontarkan opini apa pun ke samudera
opini, hanya dalam hitungan detik.
disimpan
Mendengarkan apa yang dikatakan
hanya untuk
setiap orang itu bisa terasa menarik,
kita sendiri.
terlebih ketika mereka berbicara kepada
kita. Namun, inilah peringatan yang
harus saya sampaikan pada Anda: jangan biarkan opini
orang-orang tak dikenal terlalu menguasai Anda.
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Jangan biarkan orang yang tak dikenal melukai Anda
dengan anak panah perkataan serampangan mereka.
Jangan berikan akses yang lebih besar kepada komunitas
virtual Anda daripada komunitas riil Anda. Anda dilahirkan untuk menaklukkan gunung-gunung, bukan hanya
untuk memindai telepon genggam. Anda dilahirkan untuk
menjalin hubungan dengan berhadapan muka, bukan
dengan emoji. Perkatakan Firman Tuhan daripada hanya
menggaungkannya melalui tayangan di medsos. Tidak ada
yang salah dengan semuanya itu, tetapi hal itu jauh dari
cukup. Anda diciptakan untuk terlibat dalam kehidupan
satu sama lain.
Jangan terjebak dalam pembandingan ketika jauh di
dalam hati, Anda lapar akan sesuatu yang lebih baik. Anda
ditetapkan untuk memiliki hubungan dengan Pencipta
Anda. Mengapa mendengarkan orang asing ketika Anda
telah diundang untuk memasuki suatu percakapan yang
intim dengan Yang Mahatinggi? Allah telah mengundang
Anda untuk datang ke hadirat-Nya. Di sana, bebas dari
pembandingan dan hal-hal yang mengalihkan perhatian,
Roh Kudus akan mengembuskan kehidupan ke dalam diri
Anda, menegakkan Anda di atas kaki Anda, dan memenuhi
mulut Anda dengan Firman-Nya. Sediakan ruang dalam
kehidupan Anda untuk Roh Allah.
Kita hidup dalam suatu zaman ketika ada lebih banyak
opini daripada keyakinan. Suatu zaman yang berat. Opini
menarik dan mendorong kita, sedangkan keyakinan membangun kita. Keyakinan melekat pada sistem kepercayaan.
Opini mengalir lepas, seperti begitu banyak botol plastik
yang mengapung-apung di lautan. Opini adalah tentang
sesuatu atau seseorang dan tren yang sedang populer dalam
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budaya kita. Sebagai orang Kristen, seharusnya kita memiliki keyakinan yang dibentuk oleh Alkitab, dan keyakinan
itu seharusnya membentuk opini kita. Jangan biarkan opini
mencabut keyakinan Anda.

Tegas
Biarlah matamu tetap terbuka, berpegang eratlah pada
keyakinan-keyakinanmu, dengan upaya yang disertai
komitmen penuh, bersikap tegaslah. (1 Korintus 16:13
The Message)

Apa artinya bersikap tegas? Kata itu berarti tangguh.
Tak tergoyahkan, tanpa kompromi, dan tak terkalahkan.
Sebagai orang dengan tipe kepribadian yang ekstrovert,
intuitif, kuat dalam perasaan, dan perseptif, atau yang biasa
dikenal sebagai tipe ENFP, bersikap tegas merupakan suatu
tantangan bagi saya. Kelemahan saya adalah menempatkan
perasaan saya dan perasaan orang lain sebagai pengemudi
kehidupan saya. Saya ingin setiap orang menjadi oke, merasa
oke, gembira, dan didengar, dan diikutsertakan. Pada saat
yang sama, saya bisa berkemauan keras dan sangat gigih
tentang apa saja, mulai dari kopi espreso pagi saya hingga
soal keadilan sosial. (Ya, itu melelahkan!) Saya bisa teperdaya jika bukan karena Firman Allah. Tanpa Firman, saya
akan menjadi seperti layang-layang tanpa ekor, satu saat
membubung tinggi dan saat berikutnya menukik jatuh.
Saya harus memutuskan secara sadar bahwa opini saya
akan tunduk pada keyakinan saya. Kalau tidak, dorongan
apa pun dari budaya populer dapat merintangi saya.
Media sosial dapat memperbesar kelemahan dan
kekuatan kita. Beberapa tahun lalu, saya terjerat dalam
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‘ping-pong’ di Facebook. Saya merasa kurang baik dalam
menjelaskan diri saya dan seandainya saya bisa menyatakannya secara lebih jelas, cahaya itu akan menerangi
orang-orang yang berdebat dengan saya. Saya hanya
berjalan di tempat karena tanpa sadar saya berdebat dengan
troll. (Sudah saya katakan pada Anda, troll itu nyata!)
Saya berhenti karena salah seorang anak saya kebetulan
mengamati perdebatan itu, mengambil teleponnya, dan
menjelaskan, “Mom, mereka tidak ingin mengerti. Mereka
ingin melawanmu di hadapan banyak orang. Mereka menggunakan mediamu untuk menyerangmu. Berhentilah bicara
dengan mereka! Blokir saja mereka.”
Saya bertanya-tanya apakah saya tega memblokir
orang. Bukankah itu jahat? Tidak—dalam kasus ini, hal itu
bertujuan melindungi media saya dan orang-orang yang
mengunjunginya. Ada perbedaan besar antara media sosial
dan media perseteruan.
Bagi saya, ini suatu pewahyuan.
Apa yang kami diskusikan bukanlah perkara yang memiliki makna kekal. Hanya opini, bukan keyakinan inti. Kita
semua pernah melihat para pengguna media sosial berbondong-bondong mengerumuni seseorang atau suatu hal. . .
dengan cepat. Hasilnya, saya telah belajar untuk memiliki
keyakinan yang kuat dan opini yang lembut.
Yang pasti, media sosial termasuk salah satu area yang
memiliki tantangan massa terbesar. Anda dapat mempublikasikan sesuatu lalu pergi begitu saja. Gunakan karunia
perkataan Anda untuk memberkati, menguatkan, memberi
semangat, dan memberikan panduan. Ikutilah orang-orang
yang melakukan hal yang sama. Dukunglah apa yang
layak didukung, berinteraksilah dengan apa yang sehat,
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ajukan pertanyaan dengan hormat, tetapi hiduplah untuk
menyenangkan Allah, bukan orang lain. Alkitab sudah
memperingatkan kita:
Tetapi kau perlu menyadari bahwa pada hari-hari akhir
budaya masyarakat akan tenggelam begitu rendah
menuju kebobrokan sehingga keadaannya akan sangat
sulit bagi umat Allah. (2 Timotius 3:1 TPT)

King James Version menerjemahkannya, “Ketahuilah
juga” dan menggambarkan keadaan itu sebagai “berbahaya.” Alkitab English Standard memperingatkan kita,
“Pahamilah ini . . . akan datang saat-saat yang sulit.” The
Message mengatakan, “Jangan naif. Akan datang saat-saat
yang sulit.”
Setahu saya, kesulitan itu sudah dimulai. Kebobrokan
selalu dimulai dengan penggerogotan struktur dan kebenaran secara sistematik. Ketika kita tangguh dalam kebenaran bahwa Yesus adalah jalan, marilah kita juga belajar
untuk bersikap tangguh dalam perkataan yang berdasarkan
pada keyakinan kita. Marilah kita terima pesan Paulus
kepada gereja mula-mula ini:
Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi
Allah, bahwa Dia telah memilih kamu. Sebab Injil
yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu
dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh
Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh.
Memang kamu tahu, bagaimana kami bekerja di antara
kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi
penurut kami dan penurut Tuhan; dalam penindasan
yang berat kamu telah menerima firman itu dengan
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sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus (1 Tesalonika
1:4–6)

Ini saatnya kita mendengarkan—
dan saya memberanikan diri untuk
mengatakan: menaati—Dia yang
Ketika kita tangguh
memberi kita hak istimewa untuk
dalam kebenaran
menyampaikan kata-kata. Dia yang
dahulu kala mengacaukan bahabahwa Yesus
sa-bahasa di menara Babel bisa saja
adalah jalan,
membungkam kita, tetapi Dia justru
marilah kita juga
memilih untuk melatih kita dalam
belajar untuk
karunia berkata-kata.
bersikap tangguh
Ketika saya menulis Without
Rival, saya mengerjakan suatu bab
dalam perkataan
dengan topik yang membuat saya yang berdasarkan
sulit bersikap netral: gender. Dalam
pada keyakinan
draft kasar, secara sistematis saya
kita.
menentang distorsi-distorsi dari
pemimpin lain karena saya ingin
memastikan topik itu dibahas secara tuntas. Tulisan saya
jadi ruwet sampai saya menyadari bahwa saya tersesat
dalam rimba opini. Saya pun mengirim bab itu kepada
salah seorang sahabat kepercayaan saya.
Dengan penuh perhatian ia mengatakan bahwa
perkataan saya telah berubah menjadi kata-kata kasar.
Pada suatu titik, saya sudah bergeser dari menulis menjadi
mencurahkan uneg-uneg, dan dengan melakukan hal itu,
saya menarik para pembaca saya ke dalam perselisihan.
Dia menunjukkan bagian mana yang sebaiknya dihilangkan . . . banyaknya sampai separuh bab. Saya

199

TANGGUH

mendengarkan. Saya menyuntingnya. Saya senang telah
melakukannya. Tidak seorang pun dari kita ingin terhanyut
dalam arus keragaman cara pandang. Kita semua memerlukan orang yang akan memberi tahu kita tentang apa yang
tidak perlu kita dengar. Dengan orang-orang itulah kita
memiliki hubungan yang riil. Orang-orang yang dapat
diakses dan memiliki nomor ponsel kita. Orang-orang yang
kepadanya kita memberi diri. Ya, itu yang saya katakan.
Jika kita tidak berada di bawah otoritas,
kita tidak benar-benar memiliki otoritas. Yang memberi kita otoritas
Kita semua
bukanlah banyaknya jumlah pengikut,
memerlukan
melainkan lingkaran pertanggungorang yang
jawaban yang kita miliki.
akan memberi
Kita hidup dalam suatu budaya
yang membiarkan opini beterbangan
tahu kita
tanpa diperiksa dan perkataan diluntentang apa
curkan seperti peluru kendali, baik
yang tidak perlu kepada orang asing maupun teman
kita dengar.
sendiri. Semuanya ini bertentangan
dengan peringatan dalam kitab Yakobus
(cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, dan
lambat untuk marah [1:19]). Orang-orang sering membiarkan perkataan mereka terlontar tanpa menyadari apa
yang telah mereka lepaskan ke sebuah dunia yang tidak
mewaspadainya. Pada zaman yang aksesnya mudah dan
tanggung jawabnya rendah ini, kita benar-benar tidak
memiliki cara untuk mengetahui jangkauan perkataan kita
atau mengukur efeknya. Dan, kita tidak dapat mengontrol
sesuatu yang tidak dapat kita ukur.
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Saya menjauhi forum-forum tertentu karena Alkitab
memperingatkan kita, “Hindarilah soal-soal yang dicaricari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soalsoal itu menimbulkan pertengkaran” (2 Timotius 2:23). Jika
saya tidak memiliki semua informasi, saya tidak perlu ikut
membicarakan suatu topik. Jika hal itu bukan tanggung
jawab saya, haruskah saya ikut menanggapi? Opini saya
mungkin mengalami pasang-surut mengikuti perasaan saya
tentang sesuatu atau seseorang. Saya mencoba (semaksimal
mungkin) untuk tidak membiarkan opini saya tentang
sesuatu mengesampingkan keyakinan saya.
Digerakkan oleh kebenaran dan bukan opini, kita harus
mengenal kebenaran yang ditemukan dalam Alkitab, dan
kadang-kadang kita memerlukan bantuan untuk memahaminya. Seorang teman bercerita bagaimana ia membaca
beberapa hal yang tidak terasa pas baginya, tetapi ia sudah
terlibat secara emosional dengan pendapat si penulis, maka
ia menunjukkan buku itu kepada suaminya, yang membacanya baris demi baris dan menunjukkan di mana tulisan
itu telah bergeser dari kebenaran alkitabiah dan beralih
menjadi pengalaman si penulis. Bahkan rasul Paulus
menentang Petrus ketika ia melihat Petrus hidup dengan
suatu cara ketika berada di antara orang bukan Yahudi,
dan dengan cara yang lain ketika berada di antara orang
Yahudi. Kita semua memerlukan orang-orang yang mengatakan kebenaran.

Kuasa Perkataan
Kata-kata adalah benih yang dapat menghasilkan
kehidupan atau kematian. Kata-kata adalah batu yang
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dapat membangun atau mematikan. Jangan katakan
kita mencintai Alkitab, lalu perkataan kita bertentangan
dengannya. Kata-kata itu berharga—dan berbahaya.
Di Timur Tengah, dulu dan sekarang, rajam adalah suatu
bentuk hukuman mati yang dirancang sedemikian rupa
sehingga tidak ada seorang pun yang dapat disalahkan
atas kematian si terhukum. Hukuman rajam juga terjadi
di dunia Barat. Hanya saja, praktiknya berbeda. Kita tidak
melemparkan batu-batu. . . kita melemparkan kata-kata.
Dan semakin banyak orang yang mengambil bagian dalam
pelemparan kata itu, semakin kecil rasa bersalah kita. Jika
setiap orang mengatakan sesuatu, tidak ada yang bersalah,
bukan?
Budaya kita mungkin mengukuhkan penalaran ini,
tetapi kita tidak bisa. Kita dipanggil untuk suatu tujuan
dan standar yang lebih tinggi. Kita bukan warga dunia ini.
Kita adalah duta-duta kerajaan yang kekal. Kita mengerti
kuasa perkataan meskipun dunia ini tidak mengerti. Kita
tidak boleh merajam orang lain karena kita tahu cara yang
lebih baik dari itu, dan orang-orang yang tahu yang lebih
baik juga dimampukan untuk melakukan yang lebih baik.
Pelita Firman Allah dan pimpinan Roh Kudus sangat
penting jika kita ingin berlayar di samudera opini ini. Dusta
meninggi di bawah kedok kebingungan. Saya tidak memiliki semua jawaban, dan mustahil bagi saya untuk berbicara
ke dalam situasi unik Anda. Saya tidak ingin memberi tahu
Anda bagaimana harus bertindak; saya harus menunjukkan kepada Anda sumber dan posisi yang harus Anda
dengarkan dan Anda pelajari.
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Gosip
Marilah kita memperhatikan apa yang kita katakan
dan berhenti mendukakan Allah. Gosip tidak pernah
memuliakan Allah, dan ada kalanya media sosial adalah
dunia gossip. Pertama kali saya mendukakan Roh Allah,
saya langsung merasakannya. Tidak ada yang perlu
memberi tahu saya. Saya tahu. Saya tidak ingat apa yang
saya katakan. Saya ingat apa yang saya rasakan. Tiba-tiba
ada suatu getaran yang mengganggu dalam perut saya. .
. nyaris seperti firasat dari alarm peringatan akan adanya
bahaya yang akan datang.
Itu mirip perasaan yang saya alami semasa kecil
ketika saya berbohong kepada orangtua saya. Sudah bertahun-tahun saya tidak merasakannya. Kenyataannya, dalam
sepuluh tahun terakhir ini saya mengatakan apa saja yang
saya inginkan. Sebelumnya, saya tidak merasa terganggu
ketika saya mengatakan sesuatu tentang seseorang dalam
nuansa yang kurang menyanjung. Bukankah saya hanya
mengulangi apa yang telah saya lihat atau saya dengar?
Mengapa saya merasakan hal ini ketika semua dosa saya
telah diampuni?
Semuanya berubah ketika saya mengundang Roh Kudus
untuk membimbing saya dalam segala hal. Itulah yang
tidak saya mengerti pada awal perjalanan kekristenan saya.
Dia melakukan pekerjaan-Nya dengan serius!
Sebagian besar dari kita tidak pernah berniat untuk
merampok, membunuh, atau mengutuki orang lain, tetapi
gosip dapat membuat kita bersalah melakukan ketiga itu
sekaligus. Saya tahu mulut saya—lebih dari angggota tubuh
yang lain—telah menimbulkan lebih banyak masalah bagi
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saya. Sayangnya, apa yang saya ucapkan telah menimbulkan masalah bagi orang lain juga. Saya telah mengacaukan hati suami saya dengan perkataan serampangan
saya, lebih sering daripada yang ingin saya akui. Saya telah
menyulitkan anak-anak saya dengan perkataan yang terlalu
lemah atau terlalu kuat. Saya telah berbicara menentang
hal-hal yang sebenarnya saya tidak berhak untuk memberikan suara saya. Saya telah berdiam diri ketika seharusnya
saya berbicara. Saya juga tahu perkataan orang-orang lain
telah menimbulkan lebih banyak masalah terhadap saya
daripada yang saya kira.

Perkataan yang Menyembuhkan
Kata-kata dapat menjadi salah satu kekuatan paling
konstruktif dan sekaligus paling destruktif di planet ini.
Namun, meskipun saya pernah terluka oleh perkataan
orang lain, Firman Allah telah menyembuhkan saya. Hal
ini terjadi saat orang lain mengucapkan Firman Allah ke
dalam dan atas hidup saya. Hal itu terjadi dalam saat teduh
atau waktu doa ketika suatu perikop atau ayat tiba-tiba
memikat saya. Dalam sekejap, semuanya berubah dan mata
saya terbuka. Ketika kita mendengarkan dan percaya akan
hikmat Sang Pencipta, kita memiliki kesempatan untuk
belajar hal yang benar dengan cara mudah.
Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan
Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan
janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga
supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.
(Yakobus 1:27)
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Kita sangat menyukai ayat ini. Tetapi sesering apa kita
mendengar kata-kata dari ayat sebelumnya?
Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah,
tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri,
maka sia-sialah ibadahnya. (Yakobus 1:26)

Perkataan yang Menipu
Jangan mengambil risiko menodai apa yang Anda lakukan
dengan apa yang Anda katakan. Yakobus mengatakan
pada kita bahwa jika kita melakukan dengan benar, tetapi
mengatakan hal yang salah, agama kita menipu dan tak
berguna. Mengapa? Karena apa yang kita katakan itulah
yang paling mengungkapkan kondisi hati kita.
Maaf, Sahabat. Ada yang harus kita kerjakan.
Kemudian dalam Kitab Yakobus dikatakan lagi:
Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal; barangsiapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah
orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan
seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut
kuda, sehingga ia menuruti kehendak
kita, dengan jalan demikian kita
dapat jugtta mengendalikan seluruh
Jangan
tubuhnya. (3:2–3)
mengambil

Yesus adalah satu-satunya manusia
sempurna yang hanya mengatakan
apa didengar-Nya dari Bapa-Nya. Di
sini Yakobus, saudara Yesus, memilih
gambaran yang menarik. Ada suatu
korelasi antara perkataan yang kita

risiko menodai
apa yang Anda
lakukan dengan
apa yang Anda
katakan.
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ucapkan—atau tidak kita ucapkan—dan arah kehidupan
kita. Berikutnya ia beralih dari jalan menuju lautan.
Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan
digerakkan oleh angin keras, tetapi dapat dikendalikan
oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. (3:4)

Bahkan ketika anginnya kencang dan kehidupan tampak
menantang, memperkatakan Firman Allah memandu kita
melalui badai kehidupan.
Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil
dari tubuh, tetapi dapat memegahkan perkara-perkara
yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat
membakar hutan yang besar. (3:5)

Kiranya kita tidak membakar rumah atau membuat diri
sendiri atau saudara kita tergelincir.
Pada Perang Dunia II, frasa “Bibir sembrono menenggelamkan kapal” digunakan untuk mengingatkan orangorang akan bahaya yang bisa timbul dari pembicaraan yang
tidak dijaga. Orang perlu menyadari bahwa kesembronoan
dalam memberi informasi dapat digunakan oleh musuh
yang menyamar. Dalam masa perang, kita tidak pernah
dapat memastikan tentang siapa yang mendengarkan.
Apakah Allah ingin memulai sesuatu dalam hidup
Anda yang mungkin Anda tenggelamkan dengan kata-kata
Anda? Apakah Anda menunggang kuda poni itu ke arah
yang salah?
Mungkin ada suatu promosi atau peluang yang Anda
harapkan.
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Mungkin ada suatu hubungan yang Anda ingin melihatnya disembuhkan dan dipulihkan.
Mungkin ada doa-doa yang digerogoti ole perkataan
dan perbuatan Anda.
Mungkin Anda berbicara pada saat seharusnya
mendengarkan.
Mungkin nada suara Anda salah.
Mungkin Anda telah memulai pembicaraan yang benar
dengan orang-orang yang salah.
Mungkin Anda sedang berada dalam musim
pembelajaran.
Mungkin Anda memiliki lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.
Matius 12:36–37 menjanjikan pada kita, “Kau boleh
yakin tentang ini: ketika tiba hari penghakiman, semua
orang akan mempertanggungjawabkan setiap perkataan
sembrono yang telah ia ucapkan. Kata-katamu sendiri akan
digunakan sebagai bukti terhadapmu, dan kata-katamu
akan menyatakan apakah kau bersalah atau tidak” (TPT).
Kita dihakimi oleh apa yang kita katakan dan bagaimana
kita memilih untuk menanggapi apa yang Yesus katakan.
Saya ingin kata-kata saya menghormati hidup-Nya. Pada
akhirnya, saya ingin menciptakan murid-murid, bukan
menarik wisatawan religius.

Pertanyaan yang Benar, Pendengar yang Salah
Saya tinggal bersama beberapa lelaki, yang artinya untuk
memegang remote control saja bisa sulit bagi saya. Belum
lama ini, kami pergi berlibur dan mencari sesuatu yang
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dapat menjadi tontonan kami sekeluarga ketika si penanggung jawab remote mem-pause suatu adegan dalam film
The Godfather. Untuk menghormati garis keturunan
Sisilia kami, saya mengucapkan kutipan yang kami dengar:
“Jangan pernah memberitahukan apa yang kaupikirkan
pada siapa pun yang bukan keluarga.”
“Jangan pernah” mungkin hanya berlaku di kalangan
mafia, tetapi masih ada hikmat yang dapat ditemukan di
sini. Keluarga yang sehat tetap menjadi tempat terbaik
untuk memproses apa yang kita pikirkan. Tidak ada keluarga yang sempurna—yang ada hanya keluarga sehat yang
berkomitmen untuk pertumbuhan semua anggota keluarga
mereka.
Mungkin Anda berpikir, Tunggu, Lisa. Tidak ada
anggota keluarga saya yang Kristen. Saya ingin Anda
leluasa memikirkan keluarga Anda dalam pengertian
yang lebih luas. Anda dapat memproses segala sesuatunya
dalam keluarga iman Anda. Keluarga adalah orang-orang
yang siap sedia untuk mendukung Anda. Mungkin mereka
orang-orang yang menyembah Tuhan bersama Anda,
kelompok kecil Anda, atau bahkan para karyawan Kristen
yang bekerja bersama Anda. Media sosial bukan keluarga.
Media sosial bagus untuk masukan, tetapi bukan untuk
memproses.
Dalam film itu juga ada perkataan ini: “Jangan pernah
berpihak lagi pada siapa pun yang menentang keluarga.
Jangan pernah.”
Keluarga iman kita memiliki masalah. Apakah gereja
perlu bertumbuh dalam hal pemberdayaan perempuan? Ya!
Apakah segala sesuatunya menjadi lebih baik? Ya! Adakah
hal-hal lain yang perlu ditangani? Ya! Tetapi apakah yang
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kita dapatkan ketika kita berada di pihak yang menentang
mempelai Kristus?
Baru-baru ini, ada suatu tweet yang menyarankan
para perempuan untuk menceritakan kesedihan mereka
kepada tim penggembalaan mereka dan bagaimana mereka
menangani kaum perempuan. Tweet itu menjadi viral.
Begitu banyak perempuan menambahkan suara mereka
pada percakapan itu, dan percakapan itu menjadi terbuka
untuk siapa saja. Namun, saya melihat bahwa jika seseorang mengatakan pengalaman mereka dengan gereja itu
baik, mereka tidak dihiraukan.
Apakah percakapan ini perlu terjadi? Ya. Tetapi saya
mempertanyakan apakah media sosial adalah medium
yang tepat untuk membeberkan suatu problem, meskipun
itu cara yang bagus untuk menyumbangkan solusi.
Jika Anda memiliki jawaban, nyatakan itu dari setiap atap
media sosial! Tetapi jika Anda ingin mengeluh, mengkritik,
atau menyusun strategi, pastikan Anda memberikan perhatian pada orang yang benar. Mengetahui siapa yang berada
di pihak Anda itu mustahil ketika Anda berinteraksi di
media sosial. Marilah kita berbicara pada orang yang benar
tentang pertanyaan-pertanyaan yang benar.
Mengadakan forum-forum yang merugikan gereja di
media sosial atau forum publik apa pun itu bagaikan menelanjangi sang mempelai perempuan ketika ia dianggap
telah berperilaku tidak baik. Apakah hal seperti bermanfaat, padahal Alkitab mengatakan bahwa ada suatu sistem
dunia yang membenci kita? Apakah hal itu bermanfaat
bagi orang-orang yang berada di lembah penentuan yang
tidak memahami konsteks perdebatan kita?
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Di hadapan umum, hendaknya kita merendahkan diri
dan menyadari bahwa kita telah gagal untuk mengasihi
dengan baik. Kemudian seharusnya kita bangkit bersama-sama dan membicarakan apa yang mungkin dilakukan
untuk memperbaikinya, bukan malah mencelanya. Kita
terlalu sering melakukan percakapan yang benar dengan
orang yang salah. Ketika melakukan hal ini, kita semua
terlihat bodoh.

Viral
Terkadang ketika sesuatu menjadi viral di dunia maya,
orang-orang menjadi ‘tertular,’ bukan terpengaruh. Marilah
kita berhati-hati agar apa yang kita publikasikan membuat
perubahan yang bertahan lama, bukan
untuk membuat nama kita terkenal.
Marilah
Hendaknya kita lambat menyerang
bagaimana dan apa yang telah dibakita menjadi
ngun oleh orang lain. Marilah kita
pembangun,
menjadi pembangun, bukan pengbukan
hancur rumah penyembahan Tuhan.
penghancur
Saya juga pernah menjadi korban
rumah
dari semua prasangka yang dilontarkan terhadap perempuan. Umur
penyembahan
saya hampir 60 tahun, dan saya masih
Tuhan.
diserang oleh orang yang mengatakan
bahwa saya penggoda atau terlalu lancang. Saya tidak mau
menghentikan apa yang sedang saya bangun hanya untuk
mendebat berbagai komentar bodoh beberapa orang. Saya
diurapi untuk bernubuat, bukan mengkritik, dan untuk

210

Teguh dalam Perkataan

membangun, bukan meruntuhkan. Dan demikian juga
dengan Anda!
Untuk mendapatkan jawaban yang benar, kita perlu
mengumpulkan orang yang benar di sekeliling kita.
Artinya, kita mengundang para perempuan yang lebih tua
dan lebih muda dari segala bangsa untuk bergabung dalam
percakapan. Ketika percakapan itu terjadi dalam komunitas riil, kita mendapatkan pertanyaan dari anak-anak
perempuan, jawaban dan pengalaman dari para ibu, serta
hikmat dan perspektif dari para nenek. Ini jalinan tiga tali
yang tidak akan mudah dipatahkan.

Mengukur Perkataan Kita
Media sosial dapat menjadi sarana untuk kebaikan yang
sangat banyak. Di ujung jari kita ada perkataan yang
membesarkan hati. Informasi dapat disebarluaskan dengan
cepat. Doa dapat diminta untuk apa saja, mulai dari kebutuhan pribadi hingga suatu krisis nasional. Banyak dari
Anda yang cukup baik untuk mendoakan saya saat saya
menulis buku ini. Dalam begitu banyak bidang, media
sosial bisa bermanfaat, mendukung, menantang, informatif, dan bahkan edukatif.
Saya tidak meremehkan keunggulan atau tanggung
jawab media sosial. Ada kalanya saya melakukan kesalahan
dan gagal mengukur kata-kata saya. Selain itu, saya juga
menyadari bahwa saya bisa saja sudah menyusun kata-kata
dengan cermat, tetapi tetap bisa disalahpahami oleh orang
lain. Ini karena kita tidak benar-benar mengetahui dengan
siapa kita berbicara, yang merupakan salah satu kunci
untuk komunikasi yang efektif. Setiap orang memiliki filter
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yang berbeda yang mereka gunakan untuk mendengar dan
melihat.
Saya mencoba menggunakan media sosial untuk
melayani orang-orang yang memberi saya kehormatan
untuk mengakses kehidupan mereka. Sebagian postingan
saya hanya untuk bersenang-senang dan konyol, sedangkan
postingan lainnya serius. Itulah ritme kehidupan. Pada hari
tertentu saya ‘berdansa’ dengan lebih baik di media sosial
daripada pada hari yang lain. Saya sudah belajar untuk
membatasi opini saya (meskipun jelas-jelas saya memiliki
opini). Sebisa mungkin, saya mencoba untuk tidak mengatakan hal-hal yang kontradiktif dengan Alkitab atau dengan
cara hidup saya. Saya diam ketika saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik tentang seseorang atau sesuatu.
(Tidak mudah.)
Salah satu cara terbaik untuk menjaga hati kita adalah
dengan menjaga kata-kata yang kita izinkan memasuki
kehidupan kita. Ada kalanya orang-orang lain kurang
baik. Saya yakin Anda pernah dijatuhkan oleh perundungan orang dan oleh ‘setan-setan’ di media sosial. Dalam
satu hari, saya bisa dikatai segala macam, mulai dari ‘singa
betina’ hingga perempuan sesat seharusnya tutup mulut.
(Dan itu julukan-julukan yang manis.). Dalam semuanya
ini, saya telah belajar untuk mengembangkan ‘muka
tembok’ dan hati yang lembut.
Dengan berbagai emosi yang ada dan tersedia bagi siapa
saja di sosial media, saya sengaja membatasi drama pribadi
yang saya izinkan memasuki kehidupan saya. Dalam
konteks zaman ini, marilah kita melihat kembali apa yang
dikatakan 2 Timotius 2:23–26:
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Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan
tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan
tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap
semua orang. Dia harus cakap mengajar, sabar dan
dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka
melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin
mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan
dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena
terlepas dari jerat Iblis yang telah mengikat mereka pada
kehendaknya.

Tidak semua hal atau semua orang pantas ditanggapi.
Terkadang suatu jawaban justru menegaskan kedunguan
mereka. Tidak semua orang perlu mengetahui kita pernah
menerima perlakuan buruk. Kita lebih besar dari itu. Kita
perlu menghadapkan penderitaan kita kepada pengadilan
tinggi Bapa kita, bukannya kepada juri gerombolan tanpa
muka.

Populer atau Berpengaruh?
Belum lama ini, saya merasakan Roh Kudus bertanya pada
saya, “Lisa, kau ingin menjadi populer atau berpengaruh?”
Saya menjawab, “Berpengaruh.”
Untuk berhasil dalam melayari dunia sarat opini ini,
secara berkala kita perlu menanyakannya pada diri sendiri:
populer atau berpengaruh? Mungkin Anda membaca buku
ini karena Anda tahu Anda dipanggil untuk menjadi orang
yang membawa pengaruh baik. Ini berarti ada kalanya
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Anda harus berdiri teguh dalam hal yang membuat Anda
kurang populer. Untuk mendapatkan pengertian yang
sedikit lebih dalam lagi, marilah kita mendefinisikan katakata ini dan melihat perbedaannya.
Populer berarti sangat disukai, favorit, diterima,
mutakhir, lazim, dan trendi. Tidak ada yang salah dengan
menjadi populer, selama kita tidak membiarkan popularitas mengendalikan kita. Popularitas dapat memiliki pasang
surutnya sendiri, kita yang pernah di bangku SMA tahu itu.
Popularitas dibangun dan lenyap jauh lebih cepat dibandingkan pengaruh. Kita dapat memancing rasa penasaran
orang dan membangun popularitas. Kita dapat mengatakan pada orang lain apa yang ingin mereka dengar dan
menjadi populer. Kita dapat mengatakan pada orang lain
hal-hal yang seharusnya tidak mereka dengar dan menjadi
populer.
Di sisi lain, berpengaruh berarti memiliki kuasa, penting,
persuasif, efektif, kuat, dan memimpin. Secara praktis,
kita bisa menjadi orang yang berpengaruh, tetapi relatif
tidak dikenal dalam lingkaran budaya populer. Saya yakin
bahwa di surga kita akan mendapati bahwa banyak sekali
orang yang paling berpengaruh dalam dewan-dewan surga
adalah mereka yang relatif tidak dikenal di jalan-jalan
dunia. Mereka adalah orang-orang yang bersedia menabur
diam-diam, yang telah menghabiskan lebih banyak waktu
untuk menghadap dan berbicara dengan Tuhan daripada
melakukan swafoto. Untuk tujuan itulah, saya menetapkan
hati untuk menjadi orang yang berpengaruh.
Idealnya, bagus jika bisa menjadi keduanya. Saya
memiliki beberapa teman yang berhasil melakukan dansa
rumit ini dengan cemerlang. Namun, mereka tidak pernah
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memulainya dengan hasrat untuk menjadi populer; mereka
hanya ingin didapati setia. Dari sinilah tepatnya semua
orang yang ingin menjadi saksi Kristus seharusnya memulainya. Tetap setia dan berpengaruh berarti memilih katakata kita dengan hati-hati dan, seperti halnya dengan
anugerah yang berharga, jangan menggunakan kebebasan
berbicara kita sebagai kelonggaran untuk berdosa.
Meskipun pemerintah memberi kita hak untuk mengatakan apa saja yang kita inginkan, pada akhirnya kita
bertanggung jawab pada sebuah kerajaan yang lebih tinggi.
Mengapa kita bebas melontarkan opini, padahal kita
diberi akses tak terbatas untuk mendapatkan hikmat dan
pengertian dari Yang Mahatinggi? Firman Allah adalah
pawang pikiran dan niat, bukan hanya pikiran tanpa niat.
Sepanjang hidup ini, saya sudah sering membuktikan kebenaran amsal bahwa ketika saya banyak berkata-kata, saya
cenderung melakukan kesalahan.
Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran,
tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal
budi. (Amsal 10:19)

Saya harap Anda setuju bahwa media sosial tidak selalu
sehat, dan yang pasti media sosial itu bukan keluarga kita.
Di situ kita hanya dapat melihat apa yang orang-orang
pilih untuk mereka tunjukkan pada kita. Kadang-kadang
ini berarti kita hanya melihat yang terbaik dari mereka,
dan pada saat-saat lain hanya yang terburuk dari mereka.
Terkadang apa yang mereka katakan dan mereka tunjukkan
pada kita adalah kebohongan. Saya bahkan bisa memberi
tahu Anda betapa banyak orang yang berpura-pura menjadi

215

TANGGUH

saya dan meminta uang untuk sebuah panti asuhan yang
tidak ada.

Virtual versus Aktual
Sejujurnya, jauh lebih mudah untuk berinvestasi dalam
komunitas virtual daripada memupuk komunitas aktual.
Mengetik kalimat di telepon pintar jauh lebih mudah daripada melakukan pembicaraan yang sulit dengan temanteman dan keluarga. Blogging membuat kita dapat menabur
kata-kata yang langsung menghasilkan atensi dan respons
positif, sedangkan komunitas aktual bersikeras agar
kami mempraktikkan kesabaran karena pembicaraan riil
mengalir secara berbeda. Satu perbedaan besarnya adalah
kebutuhan untuk membiarkan orang lain berbicara.
Komunitas virtual bisa baik atau buruk, sehat atau
sangat kasar. Komunitas virtual yang sehat mendorong
keterlibatan dan hubungan kita dengan komunitas aktual
kita. Jika komunitas Anda melakukannya, sungguh baik.
Tidak seperti sebelumnya, sekarang ada begitu banyak
blogger yang menarik dan persuasif. Saya mengikuti
beberapa blog dalam hal-hal tertentu seperti makanan
sehat dan wawasan kepemimpinan. Saya sangat berhati-hati terkait siapa yang saya izinkan untuk menguasai
bagaimana saya berpikir. Saya ingin mengetahui bahwa
mereka bertanggung jawab terhadap seseorang atau
sesuatu. Popularitas tidak selalu dapat disamakan dengan
tanggung jawab.
Ketika kita sedang kesepian atau dalam pergumulan,
kita mudah ditarik ke dalam lingkaran orang yang juga
sedang kesepian dan dalam pergumulan. Mungkin kita
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sedang berurusan dengan depresi pascamelahirkan atau
penyimpangan pola makan. Kita merasa terhubung karena
ada latar belakang yang sama. Ada baiknya untuk mengetahui bahwa kita tidak sendirian, dan ada seseorang yang
mengerti kita. Hubungan ini bisa sehat dan memulihkan
selama hal itu mengarahkan kita pada
kesehatan dan sumber kekuatan kita
yang paling sejati. Komunitas ini bisa
Popularitas tidak
salah jalan ketika kita mengizinkan
selalu dapat
orang-orang lain berpikir untuk kita.
Mungkin kita pernah terhubung
disamakan
dengan seseorang di dunia maya
dengan
yang dimulai dengan cara yang sehat.
tanggung jawab.
Kita sangat menyukai kepribadian
mereka yang menarik, rentang, dan
polos. Kita menyukai kelantangan mereka dalam menyuarakan apa yang hanya berani dipikirkan orang lain. Kita
menyukai kata-kata mereka yang ditenun dengan penuh
perasaan. Namun, jika kita tidak menambatkan diri dalam
komunitas dan Alkitab, tak lama kemudian cara mereka
merasakan sesuatu akan menjadi cara kita merasakannya
juga. Sah-sah saja jika pertanyaan mereka juga menjadi
pertanyaan kita, selama kita tahu ke mana kita mesti pergi
mencari jawabannya.
Sebagai contoh, jika seorang perempuan mengeluhkan
hubungan seksualnya yang tidak memuaskan dengan
suaminya, kita jadi ikut mempertanyakan kepuasan kita,
atau kita mencari cara-cara untuk membangun keintiman?
Mungkin pernikahan seorang blogger telah kandas.
Kehancuran itu tertulis dalam rangkaian kata puitis, dan
sudah ada janji akan adanya awal yang baru, pasangan
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yang baru. Sang blogger tidak memandang perceraian
sebagai robeknya kesatuan dua jiwa, tetapi ia memutarnya
menjadi suatu kemenangan untuk kebenaran dan cinta.
Ketika kita terlibat secara lebih emosional dengan seseorang di dunia maya, lebih dari suami kita sendiri, kita
menghadapi risiko memandang pernikahan kita dari sudut
pandang pengalaman mereka. Kita bertanya-tanya apakah
meninggalkan suami kita mungkin satu-satunya hal yang
benar-benar jujur dan paling berani untuk dilakukan.
Oke, tekan tombol pause. Oh ya?
Pernikahan adalah suatu perjanjian di hadapan Allah.
Jika Anda tidak menyukai pernikahan Anda, binalah.
Letakkan telepon pintar Anda, tutuplah laptop Anda, dan
tinggalkan segala dusta pembandingan. Habiskan waktu
bersama pasangan Anda.
Saya tidak akan menyarankan agar Anda tetap dalam
pernikahan yang membahayakan Anda atau anak-anak
Anda, atau jika pasangan Anda tidak setia. Saya bicara
tentang situasi ketika Anda “tidak merasa mencintainya”
lagi. Dalam kasus ini, mungkin pergi pada awalnya terlihat
lebih mudah daripada melakukan pekerjaan berat untuk
menumbuhkan hubungan Anda. Namun, ketika Allah
sedang dalam proses menjadikan kita orang yang tangguh,
tak tergoyahkan, dan tak terkalahkan, yang mengasihi
dengan baik, Dia tidak menawarkan rute yang mudah. Dia
ingin membangun kita dalam perkataan dan kekuatan.
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Jangan Membeberkan
Ketidaksetujuan dalam Tubuh Kristus bukanlah hal baru.
Dalam surat pertamanya kepada jemaat di Korintus, Paulus
menulis:
Dan berani sekali kalian saling memperkarakan ke
pengadilan! Ketika kalian berpikir kalian telah diperlakukan buruk, apakah masuk akal jika kalian datang
ke pengadilan yang tidak tahu-menahu tentang caracara Allah, bukannya datang ke kumpulan jemaat
Kristen? Akan tiba harinya dunia berdiri di hadapan
dewan juri yang terdiri dari para pengikut Kristus. Jika
suatu hari nanti kalian akan berkuasa atas nasib dunia
ini, bukankah ada baiknya kalian mempraktikkannya
dalam beberapa kasus yang lebih kecil ini? (6:1–2 The
Message)

Zaman ini, memperkarakan seseorang ke pengadilan
dapat disetarakan dengan membawa perkara pribadi ke
hadapan publik. Pola yang diberikan dalam Alkitab adalah
agar kita menemui orang yang berbuat salah pada kita,
pertama secara empat mata, kemudian bersama seorang
teman. Kita mengambil sikap yang lemah lembut, dan
tujuan pembicaraannya adalah pemulihan dan kebenaran.
Menggunakan media sosial sebagai suatu sistem keadilan
adalah mimpi buruk yang tidak alkitabiah. Massa tidak
peduli tentang siapa yang tidak bersalah, atau tentang
akurasi.
Surat Paulus kepada Timotius adalah pesan darurat
yang menyuarakan kebenaran untuk zaman kita ini.
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Jangan naïf. Di depan kita ada masa-masa sulit. Ketika
akhir zaman mendekat, orang-orang hanya memikirkan
diri sendiri, haus akan uang, membanggakan diri, memisahkan diri dari orang lain karena menganggap dirinya
lebih unggul, duniawi, tidak mengindahkan orangtua,
kasar, kurang ajar, menghalalkan segala cara, kaku,
pemfitnah, mengikuti dorongan liar, buas, sinis, pengkhianat, kejam, membual untuk menutupi ketidaktahuannya, budak nafsu, dan alergi kepada Allah. Mereka
akan mempertontonkan dirinya beragama, tetapi di
baliknya mereka adalah binatang. Jauhilah orang-orang
ini. (2 Timotius 3:1–5 The Message)

Terdengar tidak asing lagi? Hanya memikirkan diri
sendiri dan haus akan uang. Centang. Membanggakan
diri dan memisahkan diri dari orang lain karena
menganggap dirinya lebih unggul. Centang. Duniawi, tidak
mengindahkan orangtua, kasar, dan kurang ajar. Centang.
Saya takut semuanya itu ada dalam diri saya. Selanjutnya,
Paulus memperingatkan Timotius apa bahayanya ketika
budaya seperti ini menjadi norma:
Inilah jenis orang yang dengan omongan manisnya
datang ke rumah-rumah para perempuan yang tidak
stabil dan tidak kompeten dan mengambil keuntungan
dari mereka; para perempuan yang tertekan oleh dosa
mereka, terlibat dalam dengan setiap tren agama baru
yang menyebut dirinya “kebenaran.” (2 Timotius 3:6
The Message)

Ayat ini berat untuk didengar. . . terlebih sebagai perempuan. Menanggapi peringatan Paulus, kita semua perlu
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menarik napas panjang dan mengizinkan Roh Kudus
membingkai yang satu ini untuk kita. Saya pikir adil untuk
mengatakan bahwa ayat ini mendeskripsikan perempuan
yang hidup di luar komunitas yang sehat dan kehilangan
tujuan ilahi mereka. Ketika siapa pun dari kita (lakilaki atau perempuan) terkucil dan merasa tidak berguna,
kita menjadi mangsa empuk bagi orang-orang yang akan
memanfaatkan kita.
Kita semua tahu bahwa kita diciptakan bukan sekadar
untuk perkara yang remeh-temeh. Kebosanan dan depresi
dapat menggiring kita untuk hidup melalui imajinasi orang
lain. Kita berkomentar pada blog-blog, menghabiskan
waktu berjam-jam untuk media sosial, dan terperangkap
dalam drama yang bukan milik kita. Marilah kita jujur;
lebih mudah mem-posting opini daripada mendoakan
orang lain. Ketika kita tahu bahwa kita dipanggil untuk
membangun sesuatu, tetapi kurang mendapat kesempatan,
kita rentan untuk menjadi oportunis.
Di sisi lain, terkadang kita menjadi tidak stabil dan tidak
kompeten ketika kita dituntut melampaui kemampuan kita
dan belum meluangkan waktu untuk mengurus jiwa kita.
Saya tak ingat lagi betapa banyak cerita yang pernah saya
dengar dari perempuan atau laki-laki yang hidupnya sangat
sibuk sampai-sampai hal itu membuat mereka benar-benar
letih—yang kemudian memicu terjadinya skandal melalui
dunia maya.
Reaksi pertama saya adalah, Siapa yang memiliki waktu
untuk itu? Anda nyaris tidak punya waktu untuk berbicara
dengan pasangan Anda; bagaimana Anda bisa menulis esai
untuk orang-orang tak dikenal? Kemudian saya menyadari
bahwa skandal dunia maya adalah suatu pelarian. Itu
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suatu tempat kepura-puraan di mana mereka tidak harus
bertanggung jawab. Daripada memperbaiki kehidupan
pribadi untuk menyediakan ruang, mereka menyabotase
diri sendiri.
Ini saatnya untuk pembicaraan yang sulit dengan keluarga. Matikan laptop Anda. Letakkan telepon pintar
Anda. Bicaralah pada anak-anak Anda. Terlibatlah dengan
pasangan Anda. Bertemulah dengan seorang sahabat untuk
minum kopi. Berbicaralah dengan mereka di telepon.
Pastikan Anda menginvestasikan waktu untuk hubungan
yang riil.
Ya, gereja perlu mendengarkan kebutuhan anak-anak
perempuannya. Para perempuan sedang terluka. Pertemuan
tahunan perempuan itu baik, tetapi hal itu jauh dari cukup.
Beberapa perempuan mengatakan pada saya bahwa mereka
letih untuk belajar dan tidak pernah melakukan, tetapi
membawa kefrustrasian kita ke dunia maya juga tidak ada
gunanya. Mengadukan hal-hal yang tidak berjalan dengan
baik itu tidak cukup. Marilah kita ikut mengambil bagian
dalam membangun sebuah infrastruktur yang sehat untuk
Tubuh Kristus. Marilah kita mengikuti
teladan para pengikut pertama Yesus,
Pergi ke seluruh yang makan dan belajar bersama.
Pergi ke seluruh dunia dan memudunia dan
ridkan bangsa-bangsa dimulai dari
memuridkan
dunia kecil di sekitar kita.
bangsa-bangsa
Di banyak gereja, perempuan
dimulai dari
mendapatkan izin untuk melayani,
tetapi tanpa posisi. Untuk mengubah
dunia kecil di
hal ini, kita perlu duduk dan melakukan
sekitar kita.
percakapan yang benar dengan orang
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yang benar. Asosiasi dunia maya memang bagus, tetapi
seorang penulis, vlogger, atau “teman” Facebook tidak bisa
menatap ke mata Anda. Seseorang di Twitter tidak bisa
memeluk Anda. Kita memerlukan orang-orang yang berada
di dekat kita. Dengan sekian banyak perkataan, kita mengabaikan aspek keunikan individual terlalu banyak orang
yang membutuhkan Yesus.
Saat saya menulis bab ini, Amsal dan Pengkhotbah
menjadi panduan untuk memiliki ketangguhan dalam
perkataan. Dalam Lampiran 2, saya telah menyertakan lima
puluh amsal untuk membantu Anda memilih perkataan
Anda dan apa yang melintasi pikiran Anda sehingga Anda
dapat membingkai hidup Anda dengan bijaksana.
Bapa surgawi terkasih,
Kiranya aku membuka mulut dengan hikmat, dan
kiranya pengajaran kebaikan ada di lidahku (diadaptasi dari Amsal 31:26). Tunjukkan padaku keluargaku yang sesungguhnya, yang dapat melakukan
pembicaraan yang diilhami surga tentang berbagai
kekhawatiranku. Ampuni aku karena aku lupa bahwa
Kau berkomitmen untuk membasuh dan menyiapkan
Mempelai-Mu. Aku akan menggunakan perkataanku
untuk membangun dan bukan meruntuhkan, untuk
menyembuhkan dan bukan melukai, untuk bernubuat
dan bukan mengkritik. Amin.
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9
1
TRANSFORMASI
YANG TANGGUH

Penyembahan adalah mengabdikan seluruh
budi pekerti kita kepada Allah. Hal itu
berarti menghidupkan hati nurani dengan
kekudusan-Nya, memberi makanan pikiran
dengan kebenaran-Nya, memurnikan imajinasi dengan keindahan-Nya, membuka
hati terhadap kasih-Nya, menyerahkan
kehendak bagi tujuan ilahi-Nya.
William Temple

B

elum lama ini saya mengajak ketiga cucu saya untuk
memetik buah ceri di dekat rumah kami. Saya
tidak tahu apakah karena saya hanya memiliki satu
mata atau karena saya lupa bagaimana cara menjaga tiga
anak kecil, tidak lama kemudian salah satu dari mereka
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dalam bahaya. Ketika saya menarik sebatang dahan untuk
mendekatkan ceri-ceri itu ke jangkauan Sophia, ia berteriak, “Lizzy!” dan menunjuk ke arah jalanan. Saya menoleh
tepat pada waktunya untuk melihat Lizzy, yang berumur
dua tahun, berjalan terkedek-kedek ke jalanan. Saya melepaskan dahan itu dan berlari ke arahnya. Sebuah mobil
melaju ke arahnya.
Saya berteriak, “Berhenti! Lizzy, kembali!” Lizzi
berbalik, matanya berbinar nakal. Ia tertawa girang dan
mempercepat langkahnya. Ia mengira saya mengajaknya
main kejar-kejaran. Dengan lengan bergerak serabutan,
saya berlari menghadang mobil yang mendekat itu, tidak
yakin si sopir dapat melihat sosok mungil Lizzy yang
montok, dan memberi tanda kepada sopir untuk berhenti
karena tampaknya Lizzy tidak berniat untuk melambatkan
langkah.
Saya berhasil menyusulnya di pembatas tengah jalan
saat ia bersiap menyeberang ke jalur kedua. Saya menyambarnya ke dalam pelukan saya dan mendekapnya eraterat ke dada saya yang berdegup keras. Kami menunggu di
pembatas tengah yang aman sementara lalu lintas dua arah
melewati kami sebelum kami menyeberang jalan untuk
bergabung dengan kakak-kakaknya.
Lizzy masih tertawa-tawa, yakin semuanya itu petualangan seru. Bagaimanapun juga, bagaimana mungkin
anak umur dua tahun tahu tabrakan dengan mobil itu
seperti apa? Sophia, kakaknya yang umur 5 tahun, belum
pernah mengalami tabrakan dengan mobil, tetapi ia dapat
berpikir bahwa hal itu salah—dan saya tahu pasti hal itu
berbahaya dan berpotensi menewaskan. Anda boleh yakin
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bahwa sepanjang sisa hari itu Lizzy berada dalam dekapan
saya, atau saya memegang erat tangannya.
Saya cukup yakin bahwa tidak seorang pun dari Anda
yang mempertanyakan pendekatan saya pada Lizzy. . .
aman dalam dekapan saya, atau saya gandeng erat-erat.
Kita semua tahu kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh
mobil. Pengetahuan saya mendorong saya untuk berlari
menuju keramaian lalu lintas yang mendekat dan menyelamatkan Lizzy dari dirinya sendiri.
Dalam bab ini, saya akan meninggalkan keamanan
trotoar dan berlari kembali ke arah lalu lintas dua arah
yang berbahaya. Saya berharap Anda dapat mendengar
suara hati saya, karena jika kita tidak mengizinkan Tuhan
mengubah cara kita berpikir, hidup, dan mengasihi, banyak
orang tidak akan pernah melihat kasih-Nya atau terang-Nya
seumur hidup kita. Kita tidak ingin mengambil risiko hidup
seperti orang Farisi dan meletakkan
beban ke atas pundak anak-anak tanpa
kita sendiri ikut mengangkatnya (Matius
Kita ada di
23:4).
sini untuk
Kita hidup pada zaman yang memermenyatakan
lukan hikmat dan belas kasih. Kita ada
kebebasan
di sini untuk menyatakan kebebasan
kepada semua tawanan. Kita adalah
kepada semua
orang-orang yang melepaskan. Kita
tawanan.
bukan sipir, penjaga penjara, atau hakim
yang menyeleksi dan memilih siapa yang akan dibebaskan.
Sebaliknya, jawaban untuk kebingungan pada zaman kita
tidak ditemukan dengan menyebut penjara sebagai tempat
kebebasan.
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Balok
“Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak
dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu
pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan
ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan
diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat
selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di
dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah
engkau dapat berkata kepada saudaramu: Biarlah aku
mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada
balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan
melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu
dari mata saudaramu.” (Matius 7:1–5)

Sebagai mantan pemungut cukai, Matius tahu persis
bagaimana rasanya dihakimi oleh orang lain. Pesan ayat di
atas adalah jangan menghakimi! Itu tafsiran yang baik, tetapi
tidak lengkap. Marilah kita lihat sedikit lebih dekat pada
apa yang dikatakan itu. Ketika saya masih orang Kristen
baru, saya merasakan penghakiman yang luar biasa dari
orang-orang Kristen lain sehingga saya mencoba membelokkannya dengan balas menghakimi. Contohnya, telinga
saya yang ditindik dobel dianggap melanggar kepantasan
dan suatu bentuk mutilasi diri. Saya membalasnya dengan
mengatakan bahwa mereka orang Kristen agamawi yang
munafik. Puji Tuhan, saya tidak memiliki akses ke suatu
blog! Berbagai omongan buruk terhadap saya itu tetap
tersimpan dalam kepala saya. Dan penghakiman siapa yang
lebih kasar? Saya akan menjatuhkan pedang dan mengatakan bahwa itu adalah penghakiman saya sendiri.
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Telinga saya yang ditindik dobel membingungkan
mereka, tetapi saya mengecam para penuduh saya.
Mereka melihat suatu noda kecil, sementara di mata
saya ada balok kayu yang cukup besar untuk membangun sebuah pusat hiburan. Balok saya itu merintangi saya
melihat setitik noda mereka. Untuk mengubah ini, ada
beberapa hal yang perlu terjadi. Langkah pertama: saya
perlu mengakui di mata saya ada balok.
Balok di mata menjadi penutup pandangan. . . yang kita
lihat adalah kegelapan dalam diri orang lain. Marilah kita
lihat sedikit lebih jauh; tidak ada seorang pun yang mau
dioperasi oleh orang buta. Marilah kita menyingkirkan
penutup pandangan kita dan menghadapi perkara kita
sendiri sehingga kita dapat menolong, bukannya terus
melukai, orang lain.
Anda lihat, teman kita yang suka menghakimi dalam
Matius 7 itu benar: saudaranya memang memiliki setitik
noda yang perlu dilenyapkan. Namun, Yesus menyebutnya
munafik karena ia mengelak dan balas menunjukkan
kesalahan orang lain ketika ia tidak dapat melihat
keadaannya sendiri. Membantu orang lain dalam keadaan
ini memang kontraproduktif. Gereja menuding dunia,
sedangkan Allah ingin kita mengizinkan Firman-Nya
memukul dada kita dengan telak dan dalam kekuatan
penuh.
Apakah mengeluhkan kejahatan pada zaman ini menjadikan kita lebih maju?
Alkitab jelas mengatakan bahwa ada suatu pergeseran
terjadi ketika kita mengubah sikap kita.
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Dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut,
merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu
berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan
mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka,
serta memulihkan negeri mereka. (2 Tawarikh 7:14)

Allah mencari hal itu dari umat-Nya. Ayat ini menguraikan suatu sikap penyembahan dan pertobatan. Tanpa
kasih, kita bisa terlihat sangat benar, padahal sebenarnya
salah besar.
Negeri kita perlu dipulihkan.
Pemulihan ini dimulai dari kita.
Pemulihan itu dimulai ketika umat Tuhan merendahkan
diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalanjalan mereka yang jahat. Apakah Anda menyadari betapa
berkuasanya hal ini? Tidak peduli
siapa yang memerintah. Tidak peduli
Transformasi
peraturan apa yang diterapkan. Kita
tidak harus membuat semua orang lain
dimulai ketika
kita menghadapi berbalik dari perbuatan jahat mereka. .
. kita cukup menyingkirkan balok di
perkara-perkara mata kita sendiri dan bertindak sesuai
kita sendiri dan dengan pencerahan itu.
memilih untuk
Transformasi dimulai ketika kita
menghadapi perkara-perkara kita
hidup dalam
sendiri dan memilih untuk hidup dalam
kebenaran.
kebenaran. Transformasi tidak diukur
oleh kebenaran yang kita tahu, tetapi tercermin dalam kebenaran yang kita hidupi. Kasih adalah kunci dalam proses
transformasi kita. Tanpa faktor iman, harapan, dan kasih,
mustahil ada transformasi. Kurangnya kasih adalah alasan
utama orang menjauh dari kekudusan dan transformasi.
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Zaman sekarang ini, tidaklah populer kalau kita mengatakan bahwa siapa saja atau apa saja bisa salah. Bahkan
gereja telah menganut pendirian yang secara politis lebih
benar dengan mengatakan bahwa tidak ada yang mutlak,
dan apa yang salah bagi saya mungkin benar bagi Anda.
Ini tidak cukup. Suatu generasi tanpa keyakinan adalah
generasi tanpa transformasi.
Saya ingin berubah. Dunia ini perlu saya berubah.
Setiap hari adalah kesempatan lain untuk mengikut Yesus
dan diubahkan menuju keserupaan dengan-Nya. Saya
sangat bersyukur karena Allah menanggalkan noda yang
melingkupi saya untuk digantikan dengan jubah kebenaran-Nya. Yesus tidak membuat saya makin terperosok
dalam perbudakan dengan mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan tercela saya itu benar. Dia juga tidak mengatakan baju dekil saya itu bersih—Dia membasuhnya dalam
Firman-Nya.
Kita tidak pernah dimaksudkan untuk hidup dalam aib
atau cela, tetapi ada kalanya kita merasa menanggung aib.
Ada kalanya tindakan kita hanya bisa disebut tercela. Saya
telah berperilaku dengan cara-yang cara tercela. Hal itu
tidak membuat saya tercela. Itu berarti saya telah mengatakan dan melakukan hal-hal yang memalukan bagi diri
saya. Ketika kita membiarkan rasa malu itu membuat kita
berbalik menjauhi Allah, kita mencoba menutupi diri kita
dengan dedaunan ara dan justru menyalahkan orang-orang
di sekitar kita. Kita dapat memilih untuk membiarkan
rasa malu itu memisahkan kita dari Allah atau berbalik
dari kegelapan dan membiarkan terang dan kasih-Nya
mengikatkan kita secara lebih erat dengan Sang Pencipta.
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Dalam terang kasih dan kekudusan-Nya, akhirnya Allah
melenyapkan aib kita.
Aib tidak lenyap ketika saya berdalih atas perilaku
buruk dan dosa saya. Saya tidak bisa melihat ke belakang
dan menyebut perbuatan tercela saya sebagai hal yang
terhormat dari sudut pandang situasi saya. Aib saya telah
dilenyapkan ketika saya berbalik menjauhi kehidupan
dusta dan memilih untuk hidup dalam kebenaran.
Transformasi tidak berdusta dan mengingkari ketelanjangan kita.
Tidak menyebut orang yang telanjang sebagai
mengenakan baju.’
Tidak bersembunyi dari hadirat Allah di balik dedaunan
ara dan pepohonan.
Transformasi dimulai saat kita mengakui ketelanjangan
kita.
Mengakui upaya gagal kita untuk mencoba menutupi
diri dalam jerat yang fana dan dedaunan ara di bumi ini.
Mengakui bahwa semua itu tidak pernah menutupi kita.
Tranformasi menyisihkan semua upaya sia-sia manusia
dan meminta Bapa yang kudus untuk membungkus kita
dalam kebenaran.
Ketika kita mengakui ketuhanan Kristus, kita menyingkirkan praktik-praktik tercela dan kedegilan kita serta hidup
sebagai anak-anak terang. Efesus 4:21–25 mendeskripsikan
pertukaran ini:
Sejak kau mendengar tentang Yesus dan telah
mendengar kebenaran yang datang dari-Nya, buanglah
sifat dosa lamamu dan cara hidupmu yang lama, yang
dirusak oleh nafsu dan penyesatan. Sebagai gantinya,
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izinkan Roh memperbarui pikiran-pikiran dan sikapsikapmu. Kenakan kodrat barumu, yang diciptakan
untuk menjadi seperti Allah—sungguh-sungguh benar
dan kudus. (NLT)

Tanggalkan itu! Roh Kudus yang penuh anugerah
memampukan kita untuk membuang sifat dosa kita
yang lama dan selubung kotor dari kebenaran diri kita
seakan-akan mereka adalah kain kafan. (Karena memang
begitu!) Mengapa orang ingin mengenakan baju baru di
luar baju lama yang kotor? Cepat atau lambat, noda dan
bau menyengat dari baju kotor itu akan merembes dan
mengotori baju baru itu. Dan tidak seorang pun dari kita
dapat menanggung beban dari mengenakan keduanya. Kita
membuang sifat lama dengan pola-pola lamanya sementara
kita memperbarui pikiran dan sikap kita menuju yang ilahi
dan kudus.
Begitu kita lebih mengenal, kita melakukan dengan
lebih baik.
Begitu kita mengenal kebenaran (Yesus), kita dimampukan untuk melakukan kebenaran.
Nafsu tidak berhak lagi membelokkan keinginan kita.
Ketamakan dan tipu daya kekayaan tidak berhak lagi
menyelubungi pikiran kita. Kita tidak menyebut yang lama
sebagai baru, kita memperbarui.

Sisi Lain Toleransi
Toleransi sendiri terdengar manusiawi. Tetapi apa yang
kita toleransi dalam diri kita tidak akan berubah; apa
yang secara sadar kita pilih untuk tidak kita toleransi akan
berubah.
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Belum lama ini, saya mampir ke rumah putra saya, dan
salah seorang cucu saya (yang akan tetap tanpa nama)
membayangkan bahwa mengeksplorasi penggunaan cairan
untuk sanitasi tangan adalah ide bagus. Ia menyuruh
adiknya memakan cairan itu. Adiknya tidak suka dan
langsung melaporkannya pada sang ayah. Ketika ayahnya
mendengarnya, ia sama sekali tidak menoleransi perbuatan
ini. Segera ada pembicaraan tegas, tetapi penuh kasih
tentang penggunaan cairan sanitasi
tangan. Persediaan cairan sanitasi
tangannya disita sampai ada kepastian
Apa yang kita
bahwa nantinya tidak akan ada
toleransi dalam tukar-menukar antara tangan dengan
mulut.
diri kita tidak
Apakah ayahnya jahat? Tentu saja
akan berubah;
apa yang secara tidak! Apa yang melindungi bagian
luar tangan kita dapat meracuni bagian
sadar kita pilih dalam tubuh kita. Ia sedang berusaha
untuk tidak kita mengamankan semua yang ada di
rumahnya. Cucu saya tidak tahu yang
toleransi akan
lebih baik, tetapi ayahnya tahu. Ketika
berubah.
kita tahu yang lebih baik, kita memberi
instruksi pada orang lain. Kita tak bisa berharap anak kecil
akan mengerti bahwa tidak semua cairan yang baunya
enak harus dikonsumsi. Kita harus mengajari mereka lebih
dulu sehingga di masa mendatang mereka akan lebih tahu.
Jadilah berani dalam momen ini dan jangan memikirkan
kebenaran ini dari sudut pandang orang lain. Selubungkan
itu pada diri Anda sendiri.
Apa yang Anda toleransi atau Anda tetapkan dalam
kehidupan Anda sendiri?
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Dalam area-area apa saja Anda perlu mengurangi toleransi, atau bahkan intoleran pada masa mendatang?
Apa yang mengalangi Anda dari transformasi?

Mencontoh Allah
Efesus 5 menegur kita:
Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah dalam apa pun
yang kaulakukan, karena kau adalah anak-anak yang
dikasihi-Nya. Hiduplah dengan penuh kasih, mengikuti
teladan Kristus. Dia mengasihi kita dan menyerahkan
diri-Nya untuk kita sebagai persembahan dan kurban
yang harum bagi Allah. (vv. 1–2 NLT)

Saya suka bagaimana versi The Passion Translation
mengekspresikan ayat-ayat ini dengan sangat baik:
Dalam segala yang kaulakukan, ikutilah Allah dan
contohlah semua yang Dia lakukan, karena dengan
demikian kau akan mewakili Bapamu sebagai putra dan
putri-Nya yang terkasih. Dan teruslah berjalan dalam
penyerahan pada kasih Kristus yang melimpah karena
Dia menyerahkan hidup-Nya bagi kita sebagai persembahan. Kasih-Nya yang besar kepada kita menyenangkan
hati Allah, seperti aroma penyembahan—aroma manis
yang menyembuhkan di surga dan bumi.

Dua ayat pertama hanya memuat sedikit yang dapat
diperdebatkan. Paulus baru saja selesai membicarakan
tentang pentingnya kebaikan. Kita semua ingin mencontoh
Bapa surgawi kita dengan berbuat seperti Yesus, Anak-Nya.
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Ini berarti, berjalan dalam kasih adalah yang pertama dan
terutama. Yesus adalah ekspresi kasih yang paling murni,
tetapi mencontoh Yesus juga berarti berjalan dalam kemurnian, penyerahan, dan ketaatan. Selanjutnya, ayat berikutnya menjelaskan seperti apakah seharusnya perilaku
kita pada zaman yang penuh pelanggaran dan kenajisan:
Janganlah ada kebejatan seksual, kenajisan, atau ketamakan di antara kalian. Dosa-dosa semacam itu tidak
memiliki tempat di antara umat Allah. Kisah-kisah cabul,
omongan bodoh, dan gurauan sembrono—semuanya itu
bukan untuk kalian. Sebaliknya, mengucap syukurlah
kepada Allah. (Efesus 5:3–4 NLT)

Versi The Passion Translation mencatat Efesus 5:3–4
seperti ini:
Kasih ini tidak ada hubungannya dengan kebejatan
seksual, nafsu, atau ketamakan—karena kalian adalah
umat kudus-Nya dan janganlah ada orang yang bisa
menuduh kalian sebagai bagian dari hal-hal tersebut
dalam bentuk apa pun. Jagalah ucapan kalian. Jauhi
percabulan dan cercaan yang sia-sia; itu hanya kata-kata
tidak masuk akal yang mendatangkan cela dan tidak
penting. Sebaliknya, biarlah penyembahan memenuhi
hati kalian dan tertuang melalui kata-kata saat kalian
mengingatkan satu sama lain tentang kebaikan Allah.

Saya pikir kita semua tahu bahwa ada kalanya orangorang di gereja bisa sangat keji. Bukannya menerima ayatayat di atas untuk menguduskan diri, kita menggunakan
ayat-ayat tersebut untuk menganiaya orang-orang yang kita
anggap lebih berdosa. Batasan kasih dan tanggung jawab
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sudah kabur. Biasanya, ini karena orang-orang (Kristen)
belum dikasihi atau belum hidup dalam kebenaran dengan
baik. Saya tahu Anda ingin melihat hal ini berubah.
Untuk membantu kita mengasihi dan hidup dalam kebenaran dengan baik, saya ingin membicarakan tiga poin dari
kitab Roma ini:
1. Realitas Allah kita
2. Realitas zaman kita
3. Realitas kita
Saya bermaksud menghabiskan porsi yang lebih besar
untuk poin ketiga pada studi kita ini. Di situlah kita akan
memeriksa hati kita dan menyingkirkan balok-balok itu
dari mata kita.
Saya akan mengutip masing-masing ayat Alkitab dari
dua versi—English Standard Version dan The Message—
agar apa yang mungkin kurang jelas bagi kita di satu versi
dapat lebih jelas pada versi lain. Pertama, mari kita lihat
realitas Allah kita.

Realitas Allah Kita
Karena apa yang dapat diketahui tentang Allah sudah
nyata bagi mereka, sebab Allah telah menunjukkan hal
itu kepada mereka. Karena ciri-ciri-Nya yang tak kasatmata, seperti kuasa-Nya yang kekal dan keilahian-Nya,
dapat dilihat dengan jelas, sejak dunia diciptakan, dalam
segala sesuatu yang telah dijadikan sehingga mereka
tidak memiliki alasan. (Roma 1:19–20)
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Tetapi realitas mendasar Allah cukup jelas. Bukalah
matamu dan lihatlah! Melalui pandangan dan perenungan panjang pada apa yang telah Allah ciptakan,
orang-orang selalu bisa melihat apa yang tidak dapat
dilihat mata mereka: kuasa kekal, misalnya, dan misteri
keilahian-Nya. Sehingga tidak ada orang yang memiliki
alasan kuat. (Message)

Semua yang kita lihat menyatakan eksistensi Allah yang
tidak terlihat mata jasmani. Semua yang kita ketahui
mengungkapkan realitas dari yang tidak diketahui. Ciptaan
mengungkapkan sosok Allah yang ajaib dengan kreativitas
tanpa batas. Jika tidak ada orang yang
pernah mengatakan ada seorang
Pencipta, simfoni alam akan mengarSemua yang
ahkan mata dan telinga kita pada
diciptakan
eksistensi-Nya. Semua yang diciptakan
mengungkapkan mengungkapkan Dia yang tidak dicipDia yang tidak takan. Allah kita adalah Penguasa
yang tertinggi. Dia adalah Tuhan
diciptakan.
Allahmu, satu-satunya dan di atas
segalanya. Sang pemazmur melukiskan dengan deskripsi
yang menakjubkan tentang Allah yang Mahatinggi:
Sebab TUHAN dahsyat, dan layak mendapat seribu
haleluya. Keindahan-Nya yang luar biasa membuat
segala allah terlihat murahan; dewa-dewa pagan hanya
kain gombal dan lap. Allah yang menjadikan langit—
keagungan dan semarak memancar dari-Nya, keindahan
yang penuh kuasa membuat-Nya berbeda. (Mazmur
96:4–6 Message)
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Dan:
Api berkobar-kobar di hadapan-Nya, menjalar tinggi ke
pegunungan bercadas. Halilintar-Nya menerangi dunia;
bumi, terbeliak, gemetar ketakutan. Gunung-gunung
memandang kepada Allah dan meleleh, bagaikan lilin
di hadapan Tuhan seluruh bumi. (Mazmur 97:3–5
Message)

Mustahil untuk membaca ayat-ayat itu tanpa merasakan kekaguman.

Realitas Zaman Kita
Ketika saya berhenti sejenak dan memikirkan realitas zaman kita, saya mendapati diri saya melontarkan
pertanyaan yang muncul berulang-ulang ini: “Bapa, apa
yang telah terjadi?” Ketika kita melanjutkan pembacaan
kitab Roma, ayat-ayat berikut menunjukkan adanya suatu
perubahan yang telah terjadi:
Karena meskipun mereka mengenal Allah, mereka tidak
memuliakan-Nya sebagai Allah atau mengucap syukur
pada-Nya, tetapi mereka menjadi sia-sia dalam pikiran
mereka, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap.
Mengaku berhikmat, mereka menjadi bodoh. (1:21–22)

Dan dari versi Message:
Inilah yang terjadi: Orang-orang mengenal Allah dengan
sangat baik, tetapi ketika mereka tidak memperlakukan-Nya seperti Allah, menolak untuk menyembah-Nya,
mereka menurunkan martabat sampai menjadi konyol
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dan kacau sehingga dalam kehidupan mereka tidak ada
arah dan akal sehat lagi. Mereka berlagak mengetahui
semuanya, tetapi buta huruf tentang kehidupan.

Ketika kita tidak memuliakan Allah dan melemahkan
siapa diri-Nya dengan ekspresi kehidupan kita, mau tidak
mau, kita menurunkan martabat kita hingga ke tingkat
kehidupan seperti orang yang buta huruf. Ini berarti kita
membaca, tetapi tidak pernah benar-benar mengerti.
Dengan semua ciptaan yang menyatakan realitas-Nya, sulit
untuk tidak menyadari adanya seorang Pencipta, tetapi
mengetahui tentang Allah adalah hal yang sangat berbeda
dengan menyembah-Nya. Menyadari eksistensi-Nya dan
bertekuk lutut pada-Nya itu hal yang sangat berbeda. Kita
hanya dapat mengenal Allah dalam menyembah-Nya.
Ketika kita tidak memuliakan Dia yang selayaknya
dimuliakan, pemikiran kita menjadi tidak teratur. Pilihan
kata yang digunakan English Standard Version adalah
sia-sia (‘futile’), yang berarti tidak berguna, hampa, dan
tandus. Kata ini mendeskripsikan pemikiran tanpa manfaat
atau tidak membangun. Parafrasa versi
Message untuk ayat ini mengatakan,
“Mereka
berlagak
mengetahui
Konsep
semuanya, tetapi buta huruf tentang
merenungkan
kehidupan.”
dan berhenti
Realitas zaman kita membebani
sejenak untuk
kita semua. Belum pernah ada suatu
generasi dengan akses yang lebih
menyembah
mudah terhadap informasi, tetapi
telah menjadi
suatu seni yang kurang memiliki kejelasan tujuan. Kita
memiliki beberapa tantangan sangat
hilang.
nyata dalam hal hubungan yang sehat.
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Kita mengembangkan kepribadian virtual dengan mengorbankan koneksi-koneksi hubungan aktual kita. Kita telah
belajar untuk bergerak cepat dari satu hal ke hal lain,
jarang tinggal cukup lama di satu tempat sebelum kita
pergi. Konsep merenungkan dan berhenti sejenak untuk
menyembah telah menjadi suatu seni yang hilang.
Selanjutnya, kitab Roma mengatakan apa yang terjadi
ketika kita menolak untuk menyembah Allah dan menyibukkan diri kita untuk hal-hal lain:
[Mereka] menukarkan kemuliaan Allah yang tidak fana
untuk gambaran-gambaran yang mirip manusia fana
dan burung-burung dan binatang-binatang dan segala
yang merayap. Oleh karena itu Allah menyerahkan
mereka kepada nafsu hati mereka akan kecemaran,
sehingga mereka mencemarkan tubuh mereka di antara
mereka sendiri, karena mereka telah menukar kebenaran tentang Allah dengan dusta serta menyembah
dan melayani ciptaan, bukan Sang Pencipta, yang harus
dipuji selamanya! Amin. (1:23–25)

Dan dari versi Message:
Mereka menukarkan kemuliaan Allah yang memegang
seluruh dunia dalam tangan-Nya dengan patung-patung murahan yang bisa kaubeli di kios pinggir jalan
mana pun. Maka akibatnya, Allah berkata, “Kalau itu
yang kauinginkan, itulah yang kaudapatkan.” Tak lama
berselang mereka hidup dalam kandang babi, berlumuran kotoran, tercemar luar dan dalam. Dan semuanya
ini karena mereka menukarkan Allah yang sejati dengan
allah palsu, dan menyembah allah yang mereka buat,
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bukan Allah yang membuat mereka—Allah yang kita
puji, Allah yang memberkati kita. Oh, ya!

Budaya Barat menukarkan kemuliaan yang kekal untuk
kepuasan instan dari apa yang dapat kita beli, kita sentuh,
dan kita kendalikan. Kita telah sangat memandang rendah
Sang Pencipta, yang dapat mengangkat kita lebih tinggi, dan
berbalik menyembah ciptaan-Nya, yang menarik kita makin
ke bawah. Membalikkan hati kita kepada para berhala dari
ambisi dan keserakahan, kita telah merendahkan derajat
kita sendiri dengan kecemaran seksual.
Sebelum Anda melompat pada kesimpulan bahwa ini
mendeskripsikan suatu sektor yang terbatas, renungkanlah
apa yang ditulis Preston Sprinkle dalam bukunya People
to Be Loved: “Referensi untuk ‘kecemaran seksual’ di
sini tidak terbatas pada hubungan sesama-jenis. Ini suatu
pernyataan umum yang mencakup seks di luar pernikahan,
perzinahan, perkosaan, dan segala macam dosa seksual
yang dilakukan kaum pecinta sesama jenis maupun pecinta
lawan jenis.”1
Kesalahan saya terdapat dalam daftar ini. Saya berasal
dari silsilah panjang para pezinah. Sejujurnya, pornografi
dan penyimpangan dalam segala bentuk telah menjadi
hal lumrah. Dunia Barat telah terbangun dalam sebuah
kandang babi dan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa
berada dalam keadaan semacam itu.
Ketika kita berbalik dari Allah, tangan-Nya yang
mengekang ditarik dan kita dilepaskan untuk mengikuti
cara hidup kita sendiri. Kebenaran ini bukan tidak mirip
dengan apa yang terjadi pada bangsa Israel saat mereka
berputar-putar di padang gurun. Mereka kehilangan

242

Transformasi yang Tangguh

kekaguman terhadap pemeliharaan Allah—melalui manna
dan daging yang mereka minta. Mereka berpikir daging
akan menguatkan tubuh mereka. Allah
memberi mereka burung puyuh, tetapi
Ketika kita
seiring dengan itu, datang juga
kerapuhan jiwa. Ketika kita mengikuti
mengikuti
dorongan diri sendiri, kita sering kehildorongan
angan diri. Seperti yang Paulus tulis:

diri sendiri,
kita sering
kehilangan diri.

Karena alasan inilah Allah menyerahkan mereka pada nafsu-nafsu yang
hina. Karena para perempuan mereka
menggantikan hubungan yang wajar untuk hubungan
yang tidak wajar; dan para laki-lakinya meninggalkan
hubungan yang wajar dengan perempuan dan terbakar
dalam nafsu dengan sesama jenis, laki-laki melakukan
aksi memalukan dengan laki-laki dan menerima balasan
setimpal atas kesesatan mereka. (Roma 1:26–27)

Dan:
Yang lebih buruk mengikuti. Menolak pengenalan
akan Allah, tak lama kemudian mereka juga tidak tahu
bagaimana menjadi manusia—para perempuan tidak
tahu bagaimana menjadi perempuan, para laki-laki
tidak tahu bagaimana menjadi laki-laki. Mengalami
kekacauan seksual, mereka saling memanfaatkan dan
saling mencemari, perempuan dengan perempuan, lakilaki dengan laki-laki—semuanya hanya dengan nafsu,
tanpa kasih. Kemudian mereka harus menerima ganjarannya, oh, ganjaran yang sangat berat—hampa akan
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Allah dan kasih, orang-orang celaka yang tanpa allah
dan tanpa kasih. (Message)

Ada banyak hal dalam kedua ayat di atas, tetapi setiap
kalimat menunjuk pada fakta bahwa di luar hikmat
Pencipta kita, tidak seorang pun dari kita tahu bagaimana
menjadi manusia. Dalam pengenalan akan Allah itulah
kita menemukan kemanusiaan kita. Pengenalan akan Allah
membuat kita bebas dari pencemaran diri—dalam bentuk
kebejatan apa pun yang ada (perselingkuhan, ketamakan,
kekejaman, perzinahan, dsb.)
Namun, saya khawatir budaya kita telah melupakan
hal-hal yang mendasar. Sebagian besar film Amerika
mengangkat kekerasan—dan kemudian kita terkejut ketika
kita melihat kekerasan di rumah-rumah, sekolah-sekolah,
dan jalan-jalan kita. Acara TV, belum lagi iklan-iklannya,
mempromosikan segala macam seks. Kita dipaparkan pada
apa yang jauh lebih banyak dari yang sewajarnya, dan
paparan ini telah memicu berbagai hal yang tidak pernah
harus dihadapi generasi-generasi sebelumnya dari hari ke
hari.
Sistem pendidikan umum kita ditekan untuk mendorong
anak-anak usia sekolah-menengah agar melakukan identifikasi-diri terhadap gender mereka pada periode zaman
yang mungkin paling membingungkan dalam kehidupan
mereka. Apakah kita semua sudah lupa betapa beratnya
masa SMA? (Itu sudah lama berlalu, tetapi saya masih
ingat betapa traumatisnya masa itu!)
Jika seseorang meminta saya untuk melakukan identifikasi-diri saat SMA, saya akan mengatakan saya seekor
unicorn. Saya hanya mencoba mengetahui apa yang sedang
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terjadi dengan tubuh saya sendiri dan alasan mengapa
payudara saya belum berkembang. Saya akan lebih sering
memandangi gadis-gadis di ruang loker untuk mencoba
menemukan jawaban dalam musim membingungkan ini
daripada mengintip ke ruang loker cowok.
Memiliki keingintahuan terhadap sesama jenis dalam
periode ini memang normal; semua orang mencoba mengetahui apa yang sedang terjadi pada tubuh mereka. Mengapa
kita tidak melindungi proses ini? Mengapa kita mengaitkan
masa muda kita dengan hal seksual?
Anda tidak meminta orang-orang yang sedang mengalami
transisi dari remaja ke dewasa untuk mengidentifikasi-diri.
Apakah kita benar-benar akan membiarkan sistem sekolah
dan budaya kita menonjolkan seksualitas anak-anak kita
dan menyesatkan pubertas mereka? Beberapa sekolah
bahkan menunjukkan interaksi sesama jenis gadis yang
berciuman dengan gadis, atau remaja lelaki yang berciuman dengan sesama jenisnya, dan mengatakan kepada
anak-anak bahwa jika mereka memiliki respons seksual
terhadap apa yang mereka lihat, hal itu karena mereka gay.
Tidak. Jika mereka memiliki respons seksual, hal itu
karena Allah memperlengkapi kita untuk merespons secara
seksual terhadap interaksi seksual, titik. Ketika kita melihat
sesuatu yang bersifat seksual, tubuh kita memberi reaksi
seksual. Ini benar bagi yang menikah maupun lajang,
penyuka sesama jenis maupun yang bukan, tua atau muda.
Bukan berarti kita akan berselingkuh dari pasangan kita
atau bahkan ingin berhubungan seksual dengan orang yang
kita lihat sedang berhubungan seks.
Dalam perjanjian pernikahan, gairah antara laki-laki dan
perempuan itu baik. Di luar pernikahan, yang baik menjadi
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hina. Inilah alasan mengapa perzinahan dan percabulan
dianggap pelanggaran terhadap perjanjian. Kemudian
dalam Alkitab ada referensi tentang gairah-gairah yang
dalam berbagai versi terjemahan dipandang tidak alamiah
dan hina. Ini mencakup homoseksualitas, incest, pedofilia, dan bestiality (hubungan seks dengan binatang). Dan
saya harus berhenti sejenak di sini. Kitab Roma 1 mengingatkan kita—semua manusia telah berdosa. Ketamakan
dan fitnah sama mengenaskannya dengan perzinahan dan
homoseksualitas.

Harga Dosa
Berikutnya, Roma 1:27 menyebutkan suatu hukuman atau
ganjaran bagi orang-orang yang mengikuti pola pikir ini.
Saya ingin menegaskan bahwa Allah tidak pernah membuat
kita membayar harganya. Dialah yang mengundang kita
untuk berubah—memilih kehidupan dan berkat, bukan
kematian dan kutuk. Dia mengundang kita semua—si anak
hilang—yang
terbangun
dalam
kandang babi (kehidupan yang sia-sia)
Apa yang telah untuk kembali kepada Bapa, tempat
jubah, cincin, dan perjamuan menanti
kita lakukan
kepulangan kita. Dia adalah Allah
atau dengan
yang dulu, sekarang, dan selama-lasiapa kita
manya
berkuasa
mengatakan,
“Marilah,
baiklah
kita
beperkara!—
melakukannya
itu tidak penting. firman TUHAN—Sekalipun dosamu
merah seperti kirmizi, akan menjadi
Dia akan
putih seperti salju; sekalipun berwarna
menebus kita.
merah seperti kain kesumba, akan
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menjadi putih seperti bulu domba” (Yesaya 1:18). Apa yang
telah kita lakukan atau dengan siapa kita melakukannya
itu tidak penting. Dia akan menebus kita.
Namun, ketika kita membangun kehidupan kita
dengan adukan semen pekat dari penyembahan berhala,
dosa seksual, dan ketamakan, hidup kita akhirnya akan
runtuh, dan kerugiannya sangat besar. Ketika kita menghabiskan segalanya dalam harapan bahwa si dia, gender lain,
narkoba jenis lain, mobil lain, rumah lain, atau kecanduan
lain akhirnya akan memuaskan kita, kita menempatkan
diri dalam kegagalan. Orang-orang yang kehidupannya
hancur pada zaman kita begitu mendambakan keutuhan
sampai-sampai mereka bersedia pergi ke tingkat ekstrem
terjauh, dan sebagian alasannya adalah karena kita tidak
mencontohkan transformasi dengan baik.
Kitab Roma melanjutkan:
Tetapi orang-orang yang memberontak dan orangorang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orangorang yang meninggalkan TUHAN akan habis lenyap.
(1:28)

Dan dari versi Message:
Karena mereka tidak menghiraukan pengenalan akan
Allah, Allah melepaskan mereka dan membiarkan
mereka mengikuti kemauan mereka sendiri.

Kita orang-orang yang mengikuti kemauan sendiri.
Kita lari dari kekangan seorang Bapa yang penuh kasih
hanya untuk mendapati diri kita terbelenggu di ambang
keruntuhan. Kita seperti bangsa Israel ketika semua
orang melakukan apa yang benar di mata mereka sendiri.
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Beberapa ayat berikutnya mendeskripsikan dengan detail
bagaimana kehidupan orang yang tanpa kekangan Allah:
Mereka [semua yang menolak menyembah Allah]
dipenuhi dengan segala macam kebejatan, kejahatan,
keserakahan dan kebusukan. Mereka semua penuh
kedengkian, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat,
dan kefasikan. Mereka adalah penggosip, pemfitnah,
pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong,
pencetus kejahatan, tidak taat kepada
orang tua, tidak berakal, tidak setia,
Kita lari dari
tidak penyayang, tidak mengenal
belas kasihan. (1:29–31)
kekangan

seorang Bapa
yang penuh kasih
hanya untuk
mendapati diri
kita terbelenggu
di ambang
keruntuhan!

Dan dari versi Message:

Dan tiba-tiba semuanya kacau balau:
kejahatan merajalela, perampasan dan
ketamakan, pengkhianatan kejam.
Mereka menjadikan kehidupan seperti
neraka di bumi dengan kedengkian
mereka, pembunuhan semena-mena,
cekcok, dan perselingkuhan. Lihatlah
mereka: berjiwa kejam, penuh kebencian, berbicara
jahat tentang Allah. Perundung, angkuh, merepetkan
omong kosong! Mereka terus menemukan cara-cara
baru untuk menghancurkan kehidupan. Mereka tidak
menghiraukan orangtua ketika mereka dialangi. Bodoh,
licin, jahat, berdarah dingin.

Dan setelah daftar menyedihkan tentang seperti apakah
budaya yang menolak untuk memuliakan dan menyembah
Allah, Paulus menyimpulkan deskripsinya dengan ayat 32:
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Meskipun mereka mengetahui hukum Allah yang adil
bahwa mereka yang mempraktikkan hal-hal semacam
itu pantas dihukum mati, mereka tidak hanya melakukannya tetapi menyetujui orang-orang yang melakukan
hal-hal itu juga. Dan itu bukan berarti mereka tidak
mengetahui yang lebih baik. Mereka tahu persis bahwa
mereka meludah ke wajah Allah. Dan mereka tidak
peduli—lebih parahnya lagi, mereka memberi penghargaan pada orang-orang yang paling piawai melakukan
hal yang terburuk! (Message)

Sebenarnya, kita semua pantas mati. Namun, hingga
belum lama ini, kita tidak pernah bermimpi meminta orang
lain untuk menyetujui atau bahkan memberi penghargaan
pada pola merusak dari pilihan cara hidup kita yang lama
(ketamakan, kebejatan, kesombongan, gosip, kedengkian,
dll.) Ketika kita menerima Kristus, anugerah memberi
kita kuasa untuk meninggalkan praktik-praktik—yang
menempatkan kita di bawah murka Allah—tersebut. Kita
tidak dapat menyalahgunakan ayat-ayat Alkitab tentang
anugerah untuk mengesahkan apa yang kita geluti pada
masa lalu. Inilah bagian akhir dari realitas zaman kita.
Sekarang kita tiba pada bagian yang sangat penting.

Realitas tentang Kita
Tetapi yang terutama, kita bukan anak-anak zaman ini—
kita anak-anak kekekalan. Jadi, marilah kita berpindah
dari ‘apa yang ada sekarang’ menjadi ‘apa yang bisa ada
nanti,’ sementara kita melihat realitas, yang terbuka di
hadapan kita dalam Roma 2:
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Oleh karena itu, kalian tidak memiliki alasan, oh
manusia, setiap kalian yang menghakimi. Karena saat
menghakimi orang lain kalian menghukum diri kalian
sendiri, karena kalian, sang hakim, melakukan hal yang
sama. Kita tahu bahwa hukuman Allah yang adil jatuh
atas orang-orang yang melakukan hal-hal semacam
itu. Oh, manusia, apakah kalian mengira—kalian yang
menghakimi orang-orang yang melakukan hal-hal
semacam itu, tetapi kalian sendiri melakukannya—
kalian bisa luput dari hukuman Allah? (ayat 1–3)

Dan dari versi Message:
Orang-orang itu berada di dalam spiral menurun yang
gelap. Namun, jika kalian berpikir bahwa hal itu dapat
menjadikan kalian berada di tempat yang tinggi dan
dapat menudingkan jari pada orang lain, pikirkan
kembali. Setiap kali kalian mengkritik seseorang, kalian
mengecam diri sendiri. Diperlukan satu orang untuk
mengenal seseorang. Kritik yang menghakimi orang lain
adalah cara yang sudah sangat dikenal untuk menghindari penyelidikan terhadap kejahatan dan perbuatan
buruk kalian sendiri. Namun, Allah tidak mudah dialihkan perhatian-Nya. Pandangan-Nya menembus tirai
asap dan menuntut kalian atas apa yang telah kalian
lakukan. Kalian tidak berpikir, bukan, bahwa hanya
dengan menudingkan jari pada orang lain kalian akan
mengalihkan Allah agar tidak melihat semua perbuatan
buruk kalian dan agar hukuman tegas Allah tidak turun
atas kalian?
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Tanpa Dalih
Bagaimanapun juga, kita tidak pernah ditetapkan untuk
menghakimi. Tidak pernah. Sudah terlalu lama, kita
mencoba mengalihkan perhatian Allah
dari kegagalan kita, dan tidak meninggikan Yesus melalui kehidupan yang
Kita tidak
diubahkan. Satu-satunya Hakim atas
pernah
semua orang hanyalah Allah. Mungkin
ditetapkan untuk
dosa-dosa kita sifatnya berbeda, tetapi
menghakimi.
bukan berarti Allah tidak menuntut
Tidak pernah.
pertanggungjawaban atas apa yang
telah kita lakukan. Mungkin kita tidak
terlibat dalam dosa seksual. . . tetapi bagaimana dengan
dosa-dosa lain dalam daftar itu? Bagaimana dengan pelanggaran seperti fitnah, dengki, perselisihan, gosip, kesombongan, dan ketamakan? Bukankah hal itu merajalela
dalam gereja?
Kita semua membutuhkan kemurahan hati, jadi marilah
kita bermurah hati.
Kita semua membutuhkan kasih, jadi marilah kita
menyebarkan kasih.
Kita semua membutuhkan harapan dan perlu agar
orang-orang melihat potensi kita nantinya akan menjadi
siapa. Mengasihi orang-orang dan bermurah hati menempatkan kita pada posisi untuk transformasi.
Selanjutnya, Paul menjelaskan bagaimana terjadinya
transformasi.
Atau kalian menyalahgunakan kebaikan, toleransi, dan
kesabaran-Nya yang begitu besar, tanpa mengetahui
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bahwa kebaikan Allah dimaksudkan untuk menuntun
kalian pada pertobatan? (2:4)

Dan:
Atau apakah kalian berpikir karena Dia Allah yang
sangat baik, Dia akan membiarkanmu lolos dari
hukuman? Lebih baik memikirkan hal ini sejak mulanya.
Allah itu baik, tetapi Dia tidak lunak. Dalam kebaikan,
Dia memegang tangan kita dengan erat dan menuntun
kita menuju perubahan hidup yang radikal (Message).

Kebaikan Allah selalu merupakan undangan bagi kita
untuk kembali pada kebenaran, bukan dukungan untuk
berbuat dosa. C.S. Lewis menulis, “Kekerasan Allah lebih
baik dari kelembutan manusia, dan paksaan-Nya adalah
pembebasan bagi kita.”2 Terutama,
Allah rindu untuk menggandeng kita
dengan erat menuju kebebasan melalui
Kebaikan Allah jalan kebenaran. Yesus bangkit dari
selalu merupakan antara orang mati sehingga kita dapat
undangan
meninggalkan kebodohan kita dan
bagi kita untuk hidup dalam cara yang menghargai
pengorbanan-Nya (Kisah Para Rasul
kembali pada
17:30–31).
kebenaran,
Marilah kita membicarakan soal
bukan dukungan ‘digandeng dengan erat dan dituntun
untuk berbuat
menuju suatu kehidupan dengan perubahan radikal.’ Saya tidak tahu apakah
dosa.
artinya hal itu bagi Anda, jadi saya
akan mulai menceritakan pada Anda tentang saat Allah
menggandeng tangan saya dengan erat.
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Lahir Baru
Saya lahir baru pada umur 21 ketika saya pulang untuk
mengikuti sekolah musim panas di Purdue. Sampai saat itu,
kehidupan saya sedang berada di jalan menurun yang terjal
berliku dan sangat gelap seperti yang dideskripsikan dalam
kitab Roma. Saya licik, keras kepala, hidup saya amburadul,
dan suka memberontak. Kemudian pada suatu malam,
dalam suatu piknik yang berubah menjadi pendalaman
Alkitab, selubung itu dilepaskan dari mata saya. Dikelilingi
orang-orang yang mengangkat tangan sambil menyanyi
dengan nada sumbang, saya tidak tahu harus melihat ke
mana. Untuk mengelak dari wajah-wajah tulus dan tangantangan terangkat mereka, saya menunduk dan memandang
pada lembaran berisi lirik lagunya. Saya membaca kata-kata
pada lagu berikutnya, “Jubah Kebenaran.” Dalam salah
satu baitnya, saya membaca bahwa Allah bisa memandang
saya, tetapi tidak lagi melihat saya, melainkan Yesus.
Pada saat itu, saya mendengar Roh Kudus berbisik,
“Aku tak bisa memandangmu.” Ketika saya membaca katakata itu, saya menyadari Yesus adalah penutup yang saya
butuhkan. Sampai saat itu, saya menggunakan 1001 alasan
dan kambing hitam untuk membenarkan perbuatan dan
pilihan saya.
Malam itu saya berdoa untuk lahir baru, dan saya
menyerahkan hidup saya pada tuntunan Roh Kudus
Allah. Ketika kembali ke kamar asrama, saya merasakan bahwa ada hal-hal dalam kamar yang tidak selaras
dengan kehidupan baru itu. Tanpa perlu waktu lama, saya
membuang barang-barang itu ke tempat sampah di ujung
aula.
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Tidak ada yang memberi tahu saya agar melakukannya. Ketika Roh Allah memenuhi saya, saya mulai
merasakan hal-hal yang tak pernah saya rasakan sebelumnya. Perbuatan, perkataan, dan pola-pola perilaku yang
tadinya saya anggap normal sekarang terasa canggung
dan ada kalanya menyedihkan. Bukan berarti saya terombang-ambing dalam rasa malu atau bahkan rasa bersalah
atas hidup saya. Itu adalah hadirat dari suatu pengaruh
yang baru dan kepekaan akan kesadarn bahwa ada Allah
yang kudus.
John (yang kelak menjadi suami saya) terus mengutip
ayat-ayat dari rasul Paulus untuk saya. Saya ingat, college
kami menyertakan buku The Way, sebuah edisi Perjanjian
Baru, di kamar saya. Saya meluangkan sedikit waktu untuk
melihat bagian dari tulisan Paulus dalam buku itu. Saya
meletakkan Alkitab itu pada posisi berdiri dengan bagian
punggungnya dan berdoa agar buku itu membuka pada
kata-kata Paulus. Halaman-halamannya menyibak untuk
memperlihatkan 2 Korintus 5:17:
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan
baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru
sudah datang.

Ketika saya menyadari bahwa itu kata-kata Paulus, saya
pikir saya telah menemukan satu-satunya pasal yang ditulisnya sendiri! Untuk pertama kalinya dalam satu dekade
itu, saya tertidur dalam damai sejahtera.
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Sesuatu Terjadi
Keesokan paginya, saya terbangun pagi-pagi sekali,
menyadari bahwa roh saya hidup. Saya memanjat ke
ranjang atas untuk menceritakan kepada ibu saya apa
yang telah terjadi. Segera, saya mendengar kata-kata menakutkan ini: “Tadi malam tidak terjadi apa-apa. Kau tak ada
bedanya.” Saya mematung dengan ngeri. Saya mulai bertanya-tanya sendiri. Saya sedang bercanda dengan siapa. . .
saya menjadi orang Kristen? Kemudian saya ingat damai
sejahtera yang saya alami dan bagaimana untuk pertama
kalinya setelah sekian lama saya tidur tanpa menggunakan
alkohol, bagaimana setelah berdoa saya benar-benar merasakan simpul-simpul di perut saya terurai lepas sementara
kehangatan yang memulihkan dari kasih Allah memasuki
tubuh saya.
Saat itulah saya mengenali suaranya.
Ini suara si penghancur.
Itu suara yang sama yang telah mendorong saya pada
penyimpangan pola makan. Itu suara yang telah membanjiri saya dengan ketakutan dan kegelisahan. Itu suara yang
telah mengucilkan dan menuduh saya. Itu suara yang telah
membujuk saya untuk berdosa.
Pernahkah suara ini mengatakan pada saya bahwa
saya bukan Kristen? Tidak pernah. Tidak satu kali pun
ia mempertanyakan kedudukan kekal saya. Pada saat itu,
saya menyadari bahwa para pendusta dan pencuri tidak
datang untuk mencuri apa yang tidak kita miliki. Ini pagi
pertama setelah saya diselamatkan dan, karena itulah, ada
bisikan keraguan.
Namun, kata-kata itu memiliki efek yang sangat berlawanan terhadap saya. Kata-kata itu tidak mengurangi
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makna apa yang terjadi malam sebelumnya, tetapi malah
meneguhkan kebenarannya.
Sesuatu telah terjadi! Saya nyaris tertawa terbahak-bahak. Hadirat musuh ternyata justru mengungkapkan
realitas Allah saya.
Saya sudah pergi terlalu jauh sehingga rasanya tidak
mungkin kembali lagi. Saya tidak dapat membayangkan
terjadinya suatu perubahan dalam hidup saya. Karena itu,
saat itu juga saya menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah.
Dua minggu kemudian, saya dibaptis air.
Sebulan kemudian ketika saya kembali ke asrama
perkumpulan mahasiswa di Arizona untuk semester musim
gugur. Saya memberi tahu teman-teman saya apa yang telah
terjadi dalam hidup saya pada musim panas itu. Tak perlu
dikatakan, tidak semua orang gembira tentang hal itu dan
tidak semua orang yakin.

Mengetuk Pintu Saya
Suatu hari, saya sedang membaca Alkitab dengan bersuara
keras di kamar ketika saya mendengar suara langkah
kaki yang keras di lorong, diikuti ketukan di pintu. Saya
membuka pintu, di situ ada teman seasrama yang berkata,
“Jangan baca keras-keras!” Dia tampak sama kagetnya
dengan saya saat mendengar perkataannya. Saat itu saya
tahu roh jahat itu nyata. Untuk menghormati teman asrama
itu, saya naik ke tangga darurat kebakaran dan membaca
Alkitab dengan suara keras di atap asrama.
Dari tempat itu, saya mendeklarasikan janji-janji
Tuhan atas kampus, rumah, dan masa depan saya. Pada
banyak malam saya merasa dipimpin untuk berjalan ke
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lorong-lorong asrama dan diam-diam berdoa untuk temanteman asrama saya, memanggil mereka keluar dari alam
kegelapan dan memasuki kerajaan terang.
Tak lama kemudian ada ketukan lain di pintu. Para
mahasiswi baru ingin mengetahui apa yang saya alami.
Mereka mendengar bagaimana kebiasaan saya dulu dan
telah melihat bagaimana saya sekarang, dan mereka menginginkan apa yang saya miliki. Saya mengambil traktat
yang saya dapatkan dari Campus Crusade dan meminta
mereka membaca seluruh bagian traktat ini dengan suara
keras.
Saya ingat pertama kali saya berkhotbah kepada temanteman seasrama. Itu terjadi pada waktu yang tidak terduga.
Entah kenapa, saya pikir Ekonomi Internasional adalah
pilihan jurusan yang baik. Tahun pertama cukup mudah.
Namun, dalam tahun yunior dan senior, para dosen mulai
menyingkirkan mereka yang lemah.
Sebagian kelas kami sudah belajar semalaman untuk
ujian tengah-semester. Sekarang kami duduk bersama
di sekeliling meja makan, berjejalan dan melontarkan
pertanyaan satu sama lain. Konsumsi pil NoDoz dan kopi
saya meningkat, sedangkan teman saya dengan lihai memilih
jurusan yang seharusnya saya tekuni sebagai persiapan
sebagai ibu dari empat anak laki-laki: pendidikan dasar.
Ia memandang sekilas pada kami dan membuat kami tahu
bahwa kami terlihat payah. Kami berhenti sejenak untuk
menerima masukannya sebelum kami belajar kembali.
Namun, ia tidak menangkap isyarat itu. Ia mengambil
nampan makanan dan bergabung dengan kami. Ia mengatakan sesuatu kira-kira seperti ini: “Lisa, kau kelihatan
seperti orang yang habis terlindas mobil.”
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Saya ingat saat itu merasa gemetar, dan Lisa yang belum
menunjukkan buah pertobatan mulai muncul ke permukaan. Kemudian dari mulut saya terlontar pertanyaan yang
telah saya pikirkan dalam beberapa tahun terakhir itu:
“Kenapa pagi-pagi begini kau kau sangat [tiiit]?”
Ruang makan itu serasa membeku. . . Lisa yang sudah
lahir baru itu menunjukkan kedegilannya. Sebelum saya
menjadi Kristen, saya degil sepanjang waktu, tetapi sebagai
orang percaya baru, saya berhasil memendam kedegilan
itu. Sekarang kedegilan itu justru keluar, dan sebagian
besar teman seasrama saya tidak tahu harus melakukan
apa. Namun, teman yang satu ini tahu. Ia berdiri, mengacungkan jari pada saya, mengatakan, “Aku tahu! Aku
tahu kau tak mungkin menjadi orang Kristen. Kau terlalu
parah!” dan menghambur keluar dari ruangan yang sekarang hening itu.
Saya mulai berdiri, dan teman sekamar saya yang baik
hati meraih tangan saya dan meyakinkan saya, “Aku baru
saja akan mengatakan hal yang sama.”
Saya tersenyum dan bangkit berdiri; semua mata sekarang tertuju pada saya. Kata-kata saya berikutnya, “Aku
minta maaf pada kalian semua. Aku benar-benar sudah
keterlaluan.”
Belakangan, banyak dari antara teman saya yang mengatakan bahwa sebenarnya mereka tahu saya sudah menjadi
orang Kristen. Anda tahu, mereka tidak mendengar saya
berdoa di kamar mandi atau membaca Alkitab dengan
suara keras di atap. Mereka tidak melihat saya berjalan di
lorong-lorong pada malam hari untuk mendoakan mereka.
Hari itu, untuk pertama kalinya, mereka melihat saya
merendahkan diri.
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Munginkah kita semua perlu mengambil sikap ini—
suatu kerendahan hati—jika kita ingin mencontohkan
transformasi yang tangguh? Kita semua
melakukan kesalahan, tetapi kita tidak
Kita semua
diizinkan untuk berdalih. Karena kita
tahu untuk melakukan yang lebih baik.
melakukan
Dan ketika kita melakukan yang lebih
kesalahan,
buruk, kita mengakuinya.
tetapi kita tidak
Charles Spurgeon berkata:

diizinkan untuk

Anda tidak dapat mengkhotbahkan
berdalih.
hukuman atas dosa kecuali Anda telah
menanggungnya. Anda tidak dapat mengkhotbahkan
pertobatan kecuali Anda telah mempraktikkannya.
Anda tidak dapat mengkhotbahkan iman kecuali Anda
sudah melatihnya. Khotbah sejati adalah sumur artesis,
yang memancar keluar dari kedalaman jiwa. Jika Kristus
tidak membuat sumur di dalam diri kita, tidak akan ada
yang memancara keluar dari kita.3

Saya suka tulisan tersebut. Khotbah sejati adalah sumur
artesis—mata air yang memancarkan air kehidupan. Belas
kasih seharusnya mengalir tanpa hambatan dari setiap kita!
Bapa surgawi terkasih,
Pegang erat tanganku dan tuntun aku ke dalam perubahan hidup yang radikal. Aku ingin setiap bagian
hidupku menjadi pesan yang mengarahkan orang
lain kepada-Mu. Aku ingin dikenal dengan penyertaan-Mu, bukan dengan apa yang kulawan. Aku
tak mau lagi berdalih atas kekacauanku. Tunjukkan
padaku area yang berlawanan dengan apa yang
Kaukerjakan dalam hidupku.
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10
1
TANGGUH DALAM
KEKUDUSAN

Kekudusan adalah kesempurnaan semua
atribut [Allah] lainnya. Kuasa-Nya adalah
kuasa yang kudus, rahmat-Nya adalah
rahmat yang kudus, hikmat-Nya adalah
hikmat yang kudus. Lebih dari atribut
lainnya, kekudusan-Nyalah yang menjadikan-Nya layak menerima pujian kita.
Jerry Bridges

S

aya teringat saat membaca The Pursuit of Holiness
pada umur awal 20-an. Setiap halamannya berbicara
kepada kerinduan yang tidak saya sadari. Saya
mengerti bahwa Allah itu kudus, tetapi gagasan bahwa saya
dapat mengejar kekudusan telah hilang dalam diri saya.
Dengan kesadaran ini, kata-kata jurnal saya berubah, fokus
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penyembahan saya bergeser, saya bahkan memilih temanteman yang berbeda. Ini bukan karena saya membayangkan
diri saya lebih baik dari orang-orang lain. Sebenarnya, saya
tahu saya lebih lemah dan jauh lebih mudah terpengaruh
hingga terombang-ambing dalam segala macam hal yang
tidak kudus.
Untuk alasan ini, saya bersusah payah menjaga apa yang
telah diungkapkan pada saya sehingga Yang Mahakudus
dapat diungkapkan melalui saya. Sejak dulu kecenderungan
saya adalah ke arah yang liar—hanya untuk mendapati
bahwa itu adalah cara hidup yang menantang maut secara
perlahan-lahan. Sebagai reaksinya, saya menjinakkan keliaran itu dengan menekannya dalam waktu yang agak
terlalu lama dan mendapati diri saya terjerat dalam aturan-aturan dan penampilan yang bukan dari saya sendiri.
Ketika saya melahirkan anak pertama,
saya begitu menginginkan agar ia kudus
dan sekaligus bebas—ini berarti ibunya
Mengejar
sendiri perlu mengalami hal yang sama.
kekudusan
Jangan takut! Menerima konsep kekuadalah
dusan tidak menambah panjang daftar
kelepasan kita. aturan untuk mengekang kita. Jauh dari
itu. . . mengejar kekudusan adalah kelepasan kita. Itu adalah jaminan bahwa dalam kehidupan
Kristen ada yang jauh melebihi pengakuan akan kebenaran. Kekudusan adalah suatu undangan untuk memasuki keutuhan yang tangguh dari Allah. Sinclair Ferguson,
seorang teolog berkebangsaan Skotlandia, menulis:
Kekudusan Allah berarti Dia terpisah dari dosa.
Namun, kekudusan dalam Allah juga berarti keutuhan.
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Kekudusan Allah adalah “ke-Allah-an”-Nya. Dia
menjadi Allah atas segala sesuatu. Oleh karena itu,
bertemu Allah dalam kekudusan-Nya berarti disadarkan
sepenuhnya bahwa Dia adalah Allah, dan bukan
manusia.1

Allah terpisah dari dosa, tetapi melalui Kristus Dia
sedekat napas kita. Ketika kita beristirahat dalam hadirat
kudus-Nya, ada suatu pewahyuan tentang betapa berbedanya Dia dari kita, dan pada waktu yang sama, ada suatu
kesadaran mendalam tentang betapa besar kasih-Nya
kepada kita. Dalam banyak cara, memilih untuk berjalan
dalam kekudusan adalah respons kita terhadap karunia
kebenaran-Nya. Dia telah mengenakan jubah cemerlang
pada kita—mengapa kita memakainya untuk berkubang
dalam lumpur lagi? Kita dikasihi oleh Raja yang telah
memberikan Anak-Nya untuk mengangkat kepala kita
dari kegelapan sehingga kita dapat melihat terang-Nya.
Mengapa kita ingin datang lagi ke alam keremangan?
Allah itu kudus dan Allah melakukan yang kudus.
Seperti kasih-Nya, kekudusan Allah itu tangguh: tak
terkalahkan, tak dapat disangkal, tak terpisahkan, tidak
tertembus, tetap teguh, tak tergoyahkan, dan tegar.
Kekudusan-Nya tiada akhir dan menarik—karena kekudusan Allah sama indahnya, baik dalam kengerian maupun
kelembutannya.
Allah adalah terang yang kudus. Allah adalah kasih yang
kudus. Allah adalah api yang menghanguskan.
Kekudusan tidak dapat dipisahkan dari sifat transenden
Allah.
Allah adalah Bapa kita yang kudus yang memerintah dalam kekudusan dan keajaiban yang kudus dan
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menakjubkan. Dari Perjanjian Lama hingga Baru, kekudusan Allah dinyatakan:
Siapakah yang seperti Engkau, di antara para allah, ya
TUHAN; siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang
masyhur, Engkau pembuat keajaiban? (Keluaran 15:11)

Dan:
Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak
memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang
kudus; karena semua bangsa akan datang dan sujud
menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran
segala penghakiman-Mu. (Wahyu 15:4)

Apakah Kekudusan?
Untuk bergerak maju bersama sifat Allah yang tangguh
ini, pertama kita perlu memahaminya. Definisi kata kudus
salah satunya adalah “sempurna dalam kebaikan” dan
“kebenaran.” Yang paling lazim, kekudusan mengacu pada
keberbedaan yang transenden, perbuatan yang di luar dan
jauh melebihi perbuatan umum manusia. Karena Allah itu
kudus dalam segenap keberadaan-Nya, Dia kudus dalam
semua yang dilakukan-Nya. Perbuatan Yang Mahakudus
adalah kekudusan. Kata lain untuk kudus adalah disucikan,
dibersihkan, dimurnikan, dipersembahkan, ilahi, dan
sakral.
Inilah yang dikatakan N. T. Wright, “Orang-orang
sering menganggap kekudusan sebagai suatu kualitas
negatif—tanpa kesalahan moral—tetapi sebenarnya
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kekudusan itu hal positif, yaitu refleksi bercahaya yang
muncul dalam karakter manusia saat kita belajar menerapkan apa artinya menjadi citra Allah.”2
Saya suka penjelasan itu. Kekudusan
dipelajari saat kita menerapkan apa
Karena Allah
artinya hidup sebagai anak Yang
itu kudus dalam
Mahatinggi.
segenap
Allah itu kudus dalam anugerah,
kudus dalam kuasa, kudus dalam iman,
keberadaankudus dalam kasih, kudus dalam kebeNya, Dia
naran, kudus dalam pengetahuan, dan
kudus dalam
kudus dalam penghakiman. Allah kita
semua yang
selalu kudus, sekarang Dia kudus, dan
akan selalu kudus. Namun, Dia mengun- dilakukan-Nya.
dang kita yang belum kudus, yang sekarang mungkin bahkan tidak bersikap kudus, untuk menjadi
kudus. Ini bukan undangan bagi kita untuk mencoba dan
gagal melakukan kebaikan manusiawi. Karena kita adalah
milik-Nya, kita telah diberi hak ilahi untuk ikut mengambil
bagian dalam sifat kudus-Nya.
Inilah janji yang diberikan dalam 2 Petrus 1:3–4:
Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada
kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh
oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil
kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan
itu Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji
yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya
kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan
luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan
dunia.
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Kuasa ilahi-Nya telah mengaruniakan kepada kita semua
yang kita perlukan untuk hidup dalam kesalehan dan kekudusan. Tidak ada yang terlewatkan. Kita memiliki janji-Nya
bahwa kita telah diperlengkapi dengan semua yang kita
perlukan untuk hidup dalam kekudusan. Kristus memberikan janji itu sepasti Dia menetapkan polanya. Charles
Spurgeon menulis, “Allah terlihat lebih jelas dalam kekudusan daripada dalam hal apa pun yang lain, kecuali dalam
Pribadi Kristus, Yesus Tuhan. Jika dibandingkan dengan
kehidupan Kristus, kekudusan itu hanyalah pengulangan.”3
Yesus mengekspresikan kekudusan Bapa. Dalam hal
kekudusan, Yesus adalah pola kita dan imam agung kita.
Karena Dia dan Allah adalah satu, Yesus hanya melakukan
dan mengatakan apa yang Dia dengar dan Dia lihat dikatakan dan dilakukan oleh Bapa-Nya yang kudus. Inilah
pola untuk kehidupan penyembahan kita.
Inilah sebabnya Paul bertanya pada kita:
Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena
kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman
Allah ini: “Aku akan diam bersama-sama dengan
mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan Aku
akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi
umat-Ku. Sebab itu: Keluarlah kamu dari antara mereka,
dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan
janganlah menjamah apa yang najis, maka Aku akan
menerima kamu. Dan Aku akan menjadi Bapamu, dan
kamu akan menjadi anak-anak-Ku laki-laki dan anakanak-Ku perempuan demikianlah firman Tuhan, Yang
Mahakuasa.” (2 Korintus 6:16–18)
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Untuk menjawab pertanyaan pertama Paulus: tidak
ada. Tidak ada hubungannya. Menggunakan bahasa
Aram, The Passion Translation menegaskan dan bertanya,
“Persahabatan apa yang dimiliki bait Allah dengan roh-roh
jahat?” Jawabannya seharusnya cukup mudah. . . tidak
ada! Paulus memperingatkan kita lebih jauh:
Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah
kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran
jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. (2
Korintus 7:1)

Belum lama ini saya membaca suatu artikel tajam
mendalam yang menantang pemikiran Wesleyan Church
saat ini dari sudut pandang pendirinya. Berikut ini
ringkasannya:
Orang-orang Kristen dalam tradisi Wesleyan/Methodis
seharusnya paling menolak untuk memilih antara
pengampunan (pembenaran) dan kekudusan (pengudusan), sementara Wesley sendiri bersikukuh bahwa
kedua hal tersebut adalah bagian dari hidup Kristen.
Dalam buku terkininya, Discovering Christian Holiness:
The Heart of Wesleyan-Holiness Theology, Diane Leclerc
mengatakan bahwa pelayan Tuhan yang ada dalam
generasi Wesleyan terakhir tidak begitu baik dalam
menyampaikan pesan kekudusan. Dia menunjuk ke
suatu krisis, yang bukan krisis dalam cara mengomunikasikan kekudusan, tetapi lebih pada krisis keheningan
yang menyedihkan, “kurangnya artikulasi kekudusan.”
Akibatnya, Leclerc mendapati bahwa “pendulumnya
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tampak mengayun dari legalisme ke pesimisme tentang
kemenangan atas dosa. Banyak dari antara murid saya
yang percaya bahwa dosa tidak bisa dihindari, menjalar,
dan akan terus ada dalam kehidupan orang Kristen.
Sayangnya, mereka tampaknya tidak menyadari adanya
cara hidup yang berbeda.4

Ketika saya membacanya, harapan saya bangkit.
Kekudusan melibatkan pengampunan dan kekudusan, dan
perpaduan keduanya mendatangkan keutuhan.

Hidup Kudus
Kekudusan dalam Apa yang Kita Lakukan
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan
kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak
seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan
ada seorangpun menjauhkan diri dari kasih karunia
Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak
orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau
yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang
menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan.
(Ibrani 12:14–16)

Perselisihan tidak mendatangkan kekudusan. Hadirat
Allah yang kudus tidak akan berdiam di antara yang
berantakan dan terpecah belah. Dalam kekudusan-Nya,
Dia tidak dapat memberkati orang-orang yang sakit hati
dan tidak mau mengampuni meskipun Dia menginginkannya. Kebejatan seksual dalam segala bentuknya akan
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mengucilkan kita. Dan semoga pelajaran yang sangat
mahal bagi Esau mengajarkan kepada setiap kita untuk
menghargai warisan lebih dari nafsu sesaat.
Karena Allah itu kudus dalam segala aspek-Nya, Dia
mengundang kita untuk menjadi kudus dalam segala
sesuatu yang kita lakukan.
Kekudusan dalam Apa yang Kita Pikirkan
Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di
dalam Tuhan: Jangan hidup lagi sama seperti orangorang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya
yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari
hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan
yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati
mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka
menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. (Efesus
4:17–19)

Seperti telah kita pelajari, kesia-siaan adalah kebalikan
dari kebermanfaatan. Pikiran kita bernalar menurut apa
yang sudah diketahui dan dialami; hal ini dapat bekerja
berlawanan dengan tujuan transformasi. Kita tidak dapat
kembali pada pola-pola yang kita kembangkan ketika kita
masih orang asing terhadap kehidupan Allah. Saat itu kita
sekarat, sementara kita memanjakan diri dalam penyembahan berhala dan kebejatan dengan harapan bahwa hal
itu akan membuat kita merasa hidup. Orang-orang yang
tidak berperasaan pasti menyelam kian lama kian dalam
memasuki kegelapan dunia sensual. Selanjutnya, Efesus
mengarahkan kita kepada Yesus:
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Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar
mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang
Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut
kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu,
berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus
menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu
dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan
manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak
Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. (4:20–24)

Nah! Kita kembali diperingatkan untuk menyingkirkan
manusia lama kita, cara hidupnya dan semua dambaan
yang menyertainya, sehingga kita akan membuka jalan
bagi datangnya satu jati diri yang baru. Manusia baru itu
hendak diungkapkan oleh Roh Kudus kepada kita dalam
kebenaran yang sejati (posisi yang benar) dan kekudusan
yang sejati (bagaimana hidup dalam terang kebenaran ini).
N. T. Wright menegaskan hal ini dalam komentarnya pada
surat-surat yang ditulis saat Paulus dipenjara:
“Diperbarui dalam roh pikiranmu (ayat 23, ESV): itulah
rahasianya. Jika hati Anda benar, inilah saatnya memiliki pikiran yang benar. Maka Anda akan memiliki
energi dari kekuatan kehendak untuk menyelaraskan
perilaku agar selaras dengan kekudusan. Tanggalkan
yang lama, kenakan yang baru!5

Dan bagaimana roh pikiran kita diperbarui? (Yang
artinya: memiliki sikap mental dan rohani yang tidak
tercemar, menurut Alkitab versi Amplified). Inilah yang
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selalu ditanyakan pada saya, tetapi tampaknya tidak semua
orang ingin mendengarkan jawaban saya. Pikiran kita
diperbarui dengan ketaatan terhadap kebenaran Firman
Allah. Marilah kita menyelam ke dalam 1 Petrus untuk
membungkus instruksi ini menurut konteksnya.
Kekudusan adalah Ketaatan
Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan
letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih
karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu
penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak
yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai
kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah
kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama
seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu,
sebab ada tertulis: Kuduslah kamu, sebab Aku kudus.
(1 Petrus 1:13–16)

Saat belajar tentang mempersiapkan pikiran kita untuk
bertindak, saya menemukan frasa “girding up the loins of
your mind” (ibaratnya, pikiran kita mengenakan jubah
yang panjang menjuntai, kita perlu mengencangkannya di
bagian selangkangan, menyelipkannya ke ikat pinggang,
sehingga kita dapat bergerak dengan bebas dan cepat tanpa
terjerembap). Itu suatu panggilan untuk memperbarui
dan memperlengkapi pikiran kita dengan Firman Allah
sehingga harapan kita tertambat kokoh dalam pemberdayaan anugerah. Anugerah ini membawa pewahyuan dan
kemauan untuk mengikut Yesus Kristus.
Dalam ketaatan, kita perlu memilih apa dan siapa yang
kita taati. Akankah kita menaati gairah-gairah kita atau
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Firman Allah yang membingkai kehidupan kita? Roh kita
penurut, tetapi daging kita lemah dan memiliki kebiasaan
berdosa. Oleh karena itu, secara sadar kita harus memilih
untuk berpindah menuju ketaatan dalam setiap level.
Ketika membaca Firman Tuhan, kita berdoa agar Roh
Kudus mengungkapkan area yang serupa dengan dunia
dan kompromi yang mungkin kita toleransi karena
kebiasaan atau ketidaktahuan.
Begitu kita mengetahuinya, kita
melakukannya.
Saya membagikan ini untuk memberi
Allah itu kudus
Anda semangat; saya jarang merasa
...
ingin taat. Saya taat karena saya memilih
kita hidup
untuk menghormati Allah. Karena yang
memanggil kita adalah Allah yang kudus,
kudus.
kita seharusnya juga kudus dalam segala
perbuatan kita, itulah peringatannya di sini. Allah itu kudus
dalam segala keberadaan-Nya. Hendaknya kita kudus
dalam segala yang kita lakukan. Ini berarti cara hidup kita
di hadapan orang-orang lain seharusnya mencerminkan
pengabdian kita kepada Allah yang tidak terlihat.
Allah itu kudus. . . kita hidup kudus.
Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan
kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan
kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu
bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap
hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan
dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana,
oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. (1 Petrus
1:22–23)
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Ketaatan terhadap kebenaran memurnikan jiwa kita.
Pemurnian ini terjadi melalui praktik, tidak hanya mendengarkan. Kita diselamatkan melalui kurban Anak Domba
yang tak bercela. dan pikiran kita diperbarui oleh Firman,
dan jiwa kita dimurnikan melalui ketaatan terhadap kebenaran. Itu berlaku secara progresif.
Ketika kita menaati kebenaran, hati kita dimurnikan
sehingga kita dapat mengasihi satu sama lain dengan
mendalam. Kasih tidak dapat bergerak lebih dalam dari
ruang yang disediakan hati untuk itu.
Tinggal dalam Firman Allah meningkatkan kedalaman dan kapasitas kita
Tinggal dalam
untuk benar-benar mengasihi. Hati
Firman Allah
yang melawan kebenaran hanya dapat
meningkatkan
mengasihi secara dangkal. Kristus
kedalaman dan
adalah benih yang tak terhancurkan
kapasitas kita
dan Batu Penjuru dari segala kebenaran. Di luar kebenaran, mustahil
untuk benarada kasih.
benar mengasihi.
Benih kekal Firman Allah ada untuk
selamanya. Di luar Firman Allah, pengejaran akan kekudusan itu mustahil. Pengejaran ini tidak terpengaruh oleh
penafsiran kita. Ketika Firman melakukan kehendaknya
di dalam diri kita, kita mengasihi dan menghasilkan buah
yang tetap karena Firman itu kudus dan benar. Akan ada
saat-saat ketika ketaatan terhadap kebenaran akan terasa
seperti kematian di dunia ini. Namun, ingatlah, hari-hari
kita di bumi ini hanya seperti uap air. Kita akan bangun
untuk mendapati kehidupan kita yang sebenarnya ada di
kehidupan berikutnya.
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Kekudusan adalah penghubung kita dengan suatu perspektif kekal.
Kekudusan adalah persiapan kita untuk dunia yang
akan datang.
Ayat-ayat ini mengembalikan kita kepada Sang Batu
Penjuru dan apa artinya menjadi bagian dari batu hidup
dan satu umat yang kudus.
Kekudusan Membangun Kehidupan yang
Menghormati Allah
Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu
muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian
dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir,
yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang
rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh
keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap
kebaikan Tuhan. (1 Petrus 2:1–3)

Keselamatan adalah pemberian cuma-cuma (bukan
karena usaha kita) yang hari demi hari kita bertumbuh
di dalamnya. Itu ibarat kita masing-masing diberi sebuah
rumah kosong. Kita berada di dalam rumah (diselamatkan),
tetapi rumah itu perlu diisi perabotan sehingga kita dapat
hidup dengan nyaman dan mengundang orang-orang lain
untuk masuk. Sementara kita merasakan kebaikan Allah,
kita bertumbuh dalam kebaikan. Kemudian Petrus berkata:
Selamat datang di Batu hidup, sumber kehidupan. Para
pekerja hanya memandangnya sekilas dan membuangnya; Allah meletakkannya di tempat terhormat. (1
Petrus 2:4 Message)
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Kekudusan Berarti Kita Mengendalikan Tubuh Kita
Karena inilah kehendak Allah: pengudusanmu, yaitu
supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu
masing-masing
mengambil
seorang
perempuan
menjadi isterimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan
hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang
yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal-hal
ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan
tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan
adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah
kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah
memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang
cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang
menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan
menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya
yang kudus kepada kamu. (1 Tesalonika 4:3–8)

Kehendak Allah adalah agar kita tidak hanya diselamatkan, tetapi juga dikuduskan. Ketika kita mengenal
Allah, kita mengizinkan Firman-Nya berkuasa atas hidup
kita, dan kita tidak lagi hidup oleh kecenderungan masa
lalu atau didikte oleh budaya kita. Jemaat Tesalonika hidup
dalam budaya yang sangat kacau; perempuan-perempuan
simpanan, seks ritual, gigolo untuk kaum homoseksual,
dan pelacur sudah menjadi hal lumrah bagi mereka. Untuk
tetap kuat di tengah budaya dosa yang memberontak ini,
orang percaya perlu menjadi teladan keilahian terhadap satu
sama lain. Paulus tidak membenarkan jemaat Tesalonika
dengan dalih budaya mereka; ia percaya bahwa anugerah
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Allah cukup berkuasa bagi mereka untuk berjalan dalam
kekudusan.
Kita diperhatikan. Bagaimana kita hidup menunjukkan
apa yang kita percayai. Jika cara hidup kita sedemikian
rupa sehingga membuat orang lain tersandung dan berdosa,
Allah akan bangkit untuk mereka.
Dalam 2 Timotius dikatakan:
Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot
dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan
tanah; yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia
dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia.
Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat,
ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang
mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai
tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang
mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah
keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama
dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati
yang murni. (2:20–22)

Kita berada di dalam rumah. Jadi, mengapa sebisa
mungkin kita tidak membuat diri kita bermanfaat dan
berharga bagi sang Tuan rumah?
Begitu banyak area dalam kehidupan saya yang membutuhkan proses persiapan panjang. Sebagai contoh, saya
perlu waktu lama sebelum saya dapat berbicara tentang
pernikahan. Dalam area ini dan yang lain-lainnya, saya
belum siap; saya belum bermanfaat bagi tujuan-tujuan
Tuan saya. Dalam area-area ini, saya adalah karya yang
masih diproses, belum tepat untuk pekerjaan-pekerjaan
baik. Satu-satunya trofi yang pernah saya dapatkan adalah
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ketika saya berumur 10 tahun. Itu trofi untuk Peningkatan
Terbaik. Itu pencapaian besar dalam kisah hidup saya. Pada
umumnya, kita lupa bahwa meningkat berarti menang.
Saya rindu untuk melihat generasi muda dipersiapkan
secara lebih cepat. Ini berarti mereka harus menjauhkan
diri dari hawa nafsu masa muda mereka. Menjauhkan diri
ini berarti lari seperti ketika diteror. Nafsu, keangkuhan,
pembandingan, dan persaingan: tinggalkanlah semua ini
dalam debu. Berlari menjauh saja tidak cukup. Kita harus
berlari menuju sesuatu. Ini saatnya
berlari menuju kebenaran, iman, kasih,
dan damai sejahtera yang tangguh. Saya
Berlari menjauh
ingin orang-orang muda terhitung di
saja tidak
antara orang-orang yang berseru kepada
cukup. Kita
Tuhan dengan hati yang murni. Saya
ingin nama Tuhan menjadi menara yang
harus berlari
kuat bagi setiap generasi, dan nama-Nya menuju sesuatu.
kudus.
Kekudusan berarti kita datang mendekat kepada Allah
dalam tujuan-Nya, bukan tujuan kita sendiri. Budaya kita
telah menganut praktik menerima anugerah Allah dan
menggunakannya sebagai kelonggaran untuk berdosa. Ada
suatu kode moral dan praktik terbaik di bawah hukum
Yahudi. Perjanjian anugerah tidak pernah dimaksudkan
untuk menurunkan standar kode moral. Kekudusan dan
kasih menjunjung kode moral ke suatu standar yang lebih
tinggi. Dalam Perjanjian Baru, percabulan dimulai hanya
dengan menginginkan seorang perempuan dalam hati Anda;
dalam Perjanjian Lama, dosa tidak ada sebelum terwujud
melalui percabulan. Mari kita lihat kembali hikmat dari N.
T. Wright untuk zaman kita:
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Dunia modern kita telah membelokkan gairah, preferensi, dan praktik seksual menjadi suatu moral bebas-segalanya, ketika satu-satunya aturan adalah orang harus
diizinkan untuk mengekspresikan gairah apa pun yang
kebetulan muncul, atau terbangkitkan, di dalam diri
mereka. Bagi Paulus, seperti juga bagi semua orang
Yahudi dan para pengajar Kristen mula-mula dalam
sikap moral, hal itu seperti mengatakan bahwa Anda
harus membiarkan kuda atau keledai, yang tanpa cacat
dan belum dijinakkan, untuk menyerbu dan melompat
ke segala arah, membahayakan sang penunggang dan
orang-orang di sekitarnya, dan tidak mengerjakan hal
yang berguna. Seksualitas adalah pemberian baik dari
Sang Pencipta yang bijaksana, tetapi semua pemberian
yang baik diberikan dengan tujuan tertentu; tetapi di
dalam dunia yang berfokus pada pemuasan diri, siapa
pun bisa berpikir bahwa kerja keras tidak akan diperlukan dalam menjinakkan dan melatih gairah-gairah
yang kuat seperti gairah seksual.6

Pemuasan diri seharusnya jangan pernah menjadi tujuan
bagi orang yang mengikut Kristus. Kita tidak dapat membiarkan nafsu dan gairah seksual menjadi majikan kita. Yesus
manusia sepenuhnya dan dicobai sama seperti kita. Ini
berarti Dia memiliki kapasitas untuk mengalami keinginan
yang sama dengan yang menjadi pergumulan setiap kita.
Namun, Dia tidak berdosa. Seperti apa pun pencobaan itu
dalam hidup Anda, Yesus sudah mengalahkannya sehingga
dosa tidak akan menguasai Anda. Saya tidak mengatakan
bahwa mengatasi pencobaan itu mudah. Itu akan berat,
tetapi kemerdekaannya pantas diperjuangkan.
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Kekudusan Berarti Mengatakan Kebenaran
Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah
lebih dahulu membenci Aku dari pada kamu. Sekiranya
kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu
sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia,
melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab
itulah dunia membenci kamu. (Yohanes 15:18–19)

Kita harus berdiri di tengah kekacauan dan menyatakan kebenaran. Kita akan dibenci jika kita memilih untuk
menyelaraskan diri dengan nilai-nilai kekekalan. Menjadi
kudus bagi Tuhan bukan berarti orang-orang akan selalu
senang dengan apa yang kita katakan. Yesus mengulangi
peringatan-Nya dalam ayat-ayat berikutnya:
Ingatlah apa yang telah Kukatakan kepadamu: Seorang
hamba tidaklah lebih tinggi dari pada tuannya. Jikalau
mereka telah menganiaya Aku, mereka juga akan
menganiaya kamu; jikalau mereka telah menuruti
firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu.
Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap
kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal
Dia, yang telah mengutus Aku. (ayat 20–21)

Kita dijanjikan akan mengalami penganiayaan, bukan
popularitas. Mengikuti apa yang dunia katakan itu
populer. Mengatakan bahwa kebenaran itu subjektif dan
Alkitab sudah ketinggalan zaman itu populer. Mengatakan
bahwa Yesus mengerti penderitaan Anda itu populer,
dan mengatakan bahwa Dia mungkin memberi Anda
kuasa untuk berjalan dengan timpang daripada Anda
hanya mengandalkan pengertian sendiri itu tidak populer.
279

TANGGUH

Mengatakan bahwa Firman Allah adalah otoritas final kita
dalam kehidupan itu tidak populer. Mengatakan bahwa
Dia Allah yang tidak berubah, meskipun respons kita terhadap dosa berubah, itu tidak populer.
Sekiranya Aku tidak datang dan tidak berkata-kata
kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi
sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa
mereka! (Yohanes 15:22)

Kita tidak melenyapkan rasa bersalah dengan menormalkan dan membenarkan dosa; kita harus mencari akar
persoalannya dan membuang sumber rasa bersalah dan aib
itu—hati yang terbagi.
Sebagai pengikut Kristus, kita tidak pernah mendukung
pemotongan tangan para pencuri, membunuh para
pezinah, atau hukuman berat terhadap para pelaku incest
atau perkosaan. Tujuan kita bukan menegakkan hukum,
melainkan menunjukkan jalan kepada Yesus. Dalam
Kristus, semua dosa diampuni dan kita menjauhkan diri
dari segala posisi penghakiman. Namun, mengasihi seseorang bukan berarti kita mendukung pelanggaran-pelanggaran mereka (ketamakan, penyembahan berhala, ramalan,
atau kebejatan). Itu berarti kita mengenali nilai mereka
sebagai manusia dan menyatakan terang untuk masa depan
mereka.
Kita semua tidak ada yang tanpa dosa, tetapi pewahyuan itu bukan berarti yang salah berubah menjadi benar.
Marilah kita tinjau kembali interaksi saat Yesus bertanya
kepada perempuan yang tertangkap basah dalam perzinahan tentang masih adakah orang yang tinggal untuk
menuduhnya:
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Jawabnya: “Tidak ada, Tuhan.” Lalu kata Yesus: “Aku
pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan
berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.” (Yohanes 8:11)

Yesus tidak berhenti dengan rahmat pengampunan
(“Aku pun tidak menghukum engkau”); ia menambahkan
pertobatan dan anugerah (“Pergilah, dan jangan berbuat
dosa lagi mulai dari sekarang”). Dia tidak menyetujui
gaya hidup perzinahan perempuan itu. Dia tidak berkata,
“Jangan khawatirkan itu, anak manis.
Semua dosa masa depanmu sudah
diampuni.” (Meskipun itu memang
Bukannya
benar.) Dia tidak mengatakan, “Aku
meninggalkan
mengerti kau punya kebutuhan.” Dia
kegelapan
berkata, “Tinggalkan kehidupanmu
yang remang-remang dan berjalanlah
untuk terang,
dalam terang-Ku.”
kita sering
Maka Yesus berkata pula kepada
orang banyak, kata-Nya: “Akulah
terang dunia; barangsiapa mengikut
Aku, ia tidak akan berjalan dalam
kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.” (Yohanes 8:12)

mengubah sudut
pandang kita
dan menyebut
kegelapan
sebagai terang.

Bukannya meninggalkan kegelapan untuk terang, kita
sering mengubah sudut pandang kita dan menyebut kegelapan sebagai terang. Marilah kita berjalan dalam empati
yang memberdayakan orang-orang lain untuk hidup dalam
kemerdekaan. Marilah kita mengajak orang-orang lain
untuk meninggalkan kegelapan masa lalu mereka dan
mengikuti Yesus ke dalam terang. Namun, ini termasuk
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salah satu percakapan yang paling baik dilakukan empat
mata, tidak dibeberkan dalam media sosial. Itulah sebabnya
saya membicarakannya secara pribadi dengan Anda.
“Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada
anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu
kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan
kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu.” (Matius 7:6)

Seandainya saya bukan pelajar Alkitab, saya tidak akan
memiliki kerangka acuan untuk gagasan akan kekudusan.
Firman Allah di luar konteks seorang Bapa yang penuh
kasih terdengar kejam. Saya tidak ingin menyetir apa yang
harus Anda pikirkan. Sudah terlalu banyak orang yang
melakukan itu pada Anda. Saya ingin Anda berpikir dan
mendengarnya sendiri. Ini sebabnya saya meminta Anda
mempelajari ayat-ayat Alkitab ini dan memperkatakan doa
Yesus bagi kita ini dengan sungguh-sungguh:
Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan
dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari
dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak
meminta, supaya Engkau mengambil mereka dari dunia,
tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari pada
yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku
bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti
Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian
pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia; dan
Aku menguduskan diri-Ku bagi mereka, supaya mereka
pun dikuduskan dalam kebenaran. (Yohanes 17:14–19)
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Bapa surgawi yang terkasih,
Kuduskanlah aku dengan Firman-Mu dan jadikan
aku kudus dalam kebenaran. Mampukan aku untuk
meninggalkan kehidupan remang-remang apa
pun. Aku ingin hidup dan mengasihi dalam terang
pimpinan-Mu. Menjadi kudus dalam semua yang
kulakukan sehingga orang-orang lain tahu aku
milik-Mu.
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SAYA TANGGUH

Suatu bingkai yang tangguh, suatu jiwa api.
Tidak ada bahaya yang menakutkannya, dan
tidak ada kerja keras yang melelahkannya.
Samuel Johnson

U

ntuk menceritakan bagaimana perjalanan saya
menuju ketangguhan itu dimulai, saya akan
memutar balik waktu hingga lebih dari satu dekade

lalu.
Awalnya pembicaraan melalui telepon dengan penyunting
lepas yang dipekerjakan penerbit untuk menyunting salah
satu buku saya. Kami berdua sudah bolak-balik memeriksa isi buku dan nadanya. Sayangnya, saya sudah tidak
dapat mengenali suara saya dalam bab-bab yang disuntingnya. Karena kurangnya keyakinan, saya membiarkan
ia mendorong saya mundur sampai ke dinding. Saya
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menyadari saya tidak dapat didorong mundur lebih jauh
lagi dan mematuhi apa yang dikatakannya untuk saya tulis.
Saya tahu buku ini adalah suatu pesan dan mandat yang
telah Allah percayakan pada saya, dan akhirnya sayalah
yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
Buku itu lebih dari sekadar koleksi kata-kata dalam halaman-halaman. Di dalam buku ada irama dan nada dan sikap
sang penulis. Saya percaya bagaimana Anda membaca atau
mendengar sebuah buku itu sama pentingnya dengan apa
yang Anda baca. Jika hal yang benar dikatakan dalam cara
yang salah, sang pembaca dapat kehilangan suatu gagasan.
Untuk alasan apa pun, penyunting ini telah mengubah
nada saya menjadi kemarahan dan sikap saya menjadi
otoriter. Ini bukan sikap yang ingin saya ambil. Dalam
sebagian besar topik, saya juga masih murid Alkitab yang
ingin menciptakan komunitas percakapan. Saya lebih suka
berbicara sebagai seorang saudari, ibu, dan saat ini sebagai
nenek, meskipun harapan terbesar saya adalah agar Anda
memberi saya kehormatan terbesar dan sepanjang halaman-halaman buku ini menyebut saya sebagai sahabat.
Penyunting saya tidak setuju dengan pendekatan ini. Dia
seorang perempuan yang kuat dan berbakat dengan opiniopini yang sangat jelas. Saya sudah berulang-ulang mengatakannya secara tersirat, tetapi ia tidak mendengarkannya.
Dalam pembicaraan di telepon ini, semua yang tersirat itu
sudah selesai. John kebetulan mendengar pembicaraan itu
sementara saya menyampaikan maksud saya tentang posisi
saya dan membahas suntingannya kata demi kata dan
kalimat demi kalimat.
Saya menutup telepon dan mengembuskan napas berat.
Saya benar-benar letih setelah pembicaraan itu. Saya
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mengerjakan buku itu di ruang makan, di seberang kantor
John.
“Pembicaraan berat?” tebak John.
“Ya,” saya mengaku.
“Apa itu akan berhasil?” tanyanya.
“Entahlah,” jawab saya apa adanya.
John tahu saya sudah agak mengalah pada sang
penyunting dalam beberapa diskusi sebelumnya.
“Nah, kali ini kau terdengar . . . tangguh.” John mencetuskan kata itu sebagai suatu suara keyakinan.
Saya mengangguk.
Kemudian tiba-tiba seakan-akan pilihan kata John itu
menyalakan sesuatu yang tertidur jauh di dalam diri saya.
Saya duduk dan menegaskan kata-katanya. “Aku
tangguh!”
Dan kemudian untuk membawa pernyataan itu lebih
lanjut, saya berjalan ke dalam kantor John dan mengulanginya. “Aku tangguh!”
John mengangguk setuju. “Oke, kalau begitulah
kembalilah bekerja.”
Saya kembali bersemangat.
Saya kembali ke komputer dan memeriksa lagi bab-bab
yang saya tinggalkan dan melanjutkannya, dan saya
mengembalikan suara saya dalam buku itu. Saya merasakan api dari visi Allah untuk buku itu makin berkobar.
Sementara saya mengerjakannya, seakan-akan kata-kata
itu terbang keluar dari ujung jemari saya.
Belakangan pada siang itu, asisten saya berkunjung
membawakan sebuah paket.
“Kau menerima hadiah istimewa,” katanya sambil
meletakkan paket itu di meja. Dia berdiri di samping dan
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memperhatikan reaksi saya saat membukanya.
Paket itu berupa kotak persegi panjang hitam yang
dihias dengan detail semacam pita keemasan bergaya
spiral di sudut-sudutnya. Ketika saya membukanya, sebuah
hiasan bola dunia bening terlihat dari balik tutupnya.
Bagian dalam kotak itu dilapisi beludru keemasan, dan di
situ terselip secarik kertas. Lebih tepatnya, jauh lebih indah
dari kertas. Itu sehelai perkamen dengan hiasan dari batu
baiduri. Jenis hurufnya seperti yang biasa Anda gunakan
untuk undangan pernikahan atau sertifikat penghargaan. Di situ tertera tanggal 12 Desember 2005, dan kata
berlian muncul di selempang yang melayang di atas salam
“Adamant-ku, Lisaku yang Terkasih, Adamant-ku.” Saya
merinding. Kenyataan bahwa saya telah memberi sebutan
yang sama atas diri saya beberapa jam sebelumnya masih
saya ingat. Terpana, saya duduk dengan kesadaran penuh
bahwa yang ada di tangan saya itu bukan surat biasa. Saya
menahan napas, mengembuskannya, dan melanjutkan
membacanya.
Di tangan saya ada puisi yang menyatakan kekuatan
kasih Allah atas hidup saya. Setiap kalimat dijalin dengan
kata-kata “I am.” Pada tulisan satu halaman ini, kata
adamant muncul lima kali. Kata-kata itu cukup intim bagi
saya, membuat saya merasa dilihat Bapa saya. Tidak ada
nama pada akhir halaman itu. Saya membaliknya. Tidak
ada.
“Ini dari siapa?” tanya saya.
“Kami tidak tahu,” jawab asisten saya. “Itu datang dalam
paket yang dibungkus polos tanpa alamat si pengirim.”
Saya merasa tidak pantas menerima pemberian seseorang yang telah mendengarkan Allah dan meluangkan
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waktu untuk menuliskan kata-kata itu untuk saya, seseorang yang tidak tahu saya sempat mempertanyakan diri
saya dan bergumul untuk menulis sebuah buku. Allah
memberkati mereka. Saya menganggap pemberian itu
sebagai suatu tanda dan peneguhan
bahwa saya harus tetap berada di jalur
manuskrip itu, bahwa saya harus
Allah telah
menulis tanpa takut dan memberi tahu
menciptakan
saudari-saudari saya bahwa Allah telah
kalian untuk
menciptakan kalian untuk menjadi
jawaban dalam sebuah dunia yang sarat
menjadi
problem.
jawaban dalam
Saya tidak pernah tahu siapa yang
sebuah dunia
telah mengirim paket itu. Meskipun
yang sarat
demikian, saya menyimpan kotak itu
problem.
berikut suratnya di bagian atas peti
penyimpanan di meja saya. Itu suatu
pengingat dari suatu titik balik. Kata-katanya menandai
momen saat saya memutuskan untuk menjadi tangguh
(adamant), tak terkalahkan, dan tak tergoyahkan tentang
apa yang Allah katakan pada saya dan bagaimana Dia
mengatakannya. Pada masa depan, saya akan tetap dalam
otoritas saya dan tanpa kompromi.
Tahun berikutnya, saya memasukkan beberapa tulisan
ke kotak itu. (Anda ingat itu?! Sebagian besar berupa kesaksian para gadis muda dan perempuan yang telah dijamah
oleh buku yang saya tulis itu. Kotak itu tidak besar, dan
terisi dengan cepat. Kemudian saya tidak pernah membukanya lagi sehingga kotak itu semakin berdebu dalam satu
dekade berikutnya.
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Berlian
Belum lama ini, saya mulai melihat berlian di mana-mana.
Sepertinya berlian menjadi rangkaian di sepanjang banyak
konferensi di mana saya menjadi pembicara dalam setahun.
Sejujurnya, saya sudah lupa hubungan antara adamant dan
berlian. Mengingat keadaan dunia ini, saya berpendapat
bahwa memusatkan peristiwa di seputar gagasan tentang
berlian itu terlalu mencolok dan agak dangkal.
Namun, kali itu saya berada di konferensi “berlian”
lainnya. Agak kesal, saya berada di kamar hotel saat jeda
antarsesi dan mengeluh dalam hati tentang topiknya ketika
dalam roh saya mendengar, “Kau pernah bersukacita ketika
Aku menyebutmu berlian-Ku, adamant-Ku.”
Terkesiap, saya teringat puisi itu. Saya duduk dan
membuka perangkat lunak Alkitab di iPad saya. Saya mulai
mencari referensi untuk berlian atau batu permata. Ketika
saya menemukan referensi berikut dalam 1 Petrus 2, saya
tahu saya dipimpin dalam suatu pencarian harta karun:
“Selamat datang di Batu hidup, sumber kehidupan” (ayat
4 Message).
Dalam satu minggu, saya telah menemukan beberapa
referensi dalam teks kuno yang berbicara tentang kata
adamant. Satu manuskrip dengan fokus khusus ditulis pada
tahun 1600-an. Itu mengacu pada Yehezkiel 3 dan mengatakan bahwa Allah telah menjadikan wajah Anak Manusia
seperti adamant, seperti yang telah Dia janjikan untuk Dia
lakukan bagi Yehezkiel.
Saya tersenyum melihat referensi terhadap Kristus, yang
wajah-Nya terlihat seperti batu api (adamant) sampai mati
sehingga kita dapat hidup.
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Kemudian sang penulis melanjutkan penjelasannya
tentang adamant dalam banyak istilah yang sudah tidak
asing lagi bagi kita. Adamant adalah batu paling keras: api
tidak dapat membakarnya, panas tidak dapat menembus
intinya, palu tidak dapat memecah ikatannya, kekuatan air
yang banyak tidak dapat melarutkannya. Adamant tidak
menyusut, tidak takut, dan tidak berubah warna. Adamant
itu tetap teguh. Sebagai penutup dari pemikirannya, ia
menyimpulkan: “Hati nurani yang baik
akan menjadikan seorang Kristen seperti
Anda terukir
adamant, akan menjadikannya tidak
1
terkalahkan dan tidak berubah.”
di hati-Nya.
Sebagai persiapan untuk perpisahan
kita, saya merasa ada baiknya saya menunjukkan kepada
Anda suatu bagian dari puisi yang saya terima karena saya
tidak ragu bahwa puisi itu berisi janji yang dimaksudkan
untuk dibagikan. Setiap barisnya intim dan merupakan
suatu panggilan unik bagi setiap kita.
My adamant,
I smile when I AM in thought of you.
You hear and know My voice well.
You smile at My greatness.
How I say, you are strong.
Indeed, My adamant.
May I sway your heart?
I AM in great love with you.
In great kindness I speak.
As I AM, you are. I AM moved.
My heart is imprinted by you.
Honor Me with your beautiful smile and strong heart.
My adamant.
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Terjemahan bebasnya:
Adamant-Ku,
Aku tersenyum ketika AKU memikirkanmu.
Kau mendengar dan mengetahui suara-Ku dengan baik.
Kau tersenyum pada kebesaran-Ku.
Sungguh Kukatakan, kau kuat.
Sungguh, adamant-Ku.
Bolehkah Aku membuai hatimu?
AKU sangat mencintaimu.
Aku berbicara dalam kasih yang begitu besar.
Sebagai Sang Aku, itulah Engkau. AKU tergugah.
Kau terukir di dalam hati-Ku.
Sukakan hati-Ku dengan senyum indahmu dan hatimu
yang kuat.
Adamant-Ku.

Tersenyumlah, sahabatku yang manis. Anda terukir di
hati-Nya, dan kata-kata-Nya diucapkan dalam kehangatan.
Muliakanlah Dia, Anda sang pemberani, dengan kekuatan
hati Anda dan sepanjang hidup Anda. Beritakanlah
kepada orang-orang lain tentang kasih-Nya yang tangguh.
Muliakanlah tangan-Nya atas hidup Anda dengan otoritas
agung Firman-Nya dan pengurapan Roh Kudus-Nya.
Dalam lanjutan puisi tersebut, izinkan saya memparafrasakan dan mempersonalisasikan tulisan Samuel Johnson
yang saya kutip pada awal bab ini. Sahabat yang terkasih
dalam Kristus:
Kau memiliki bingkai yang tangguh,
Dan jiwa api,
Tidak ada bahaya yang menakutkanmu,
Karena kesulitan mengangkatmu lebih tinggi.
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Bingkai kita yang tangguh itu transparan, bercahaya,
bersifat magnetik, berasal dari terang, tetapi sekeras berlian.
Kita telah dibungkus dalam karya Kristus yang tak dapat
dihancurkan. Roh Kristus tinggal di dalam kita, dan kita
tinggal di dalam Kristus, Sang Adamant kita.
Dan sekarang mari kita melihat lebih lanjut tentang jiwa
api ini:
Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang
itu: “Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang
lebih berkuasa dari padaku akan datang dan membuka
tali kasut-Nyapun aku tidak layak. Dia akan membaptis
kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. (Lukas 3:16)

Kita telah dibaptis dalam Roh Kudus dan dengan api
kudus. Baptisan Yohanes adalah tanda yang terlihat dari
luar tentang apa yang akan Yesus lakukan di dalam hati
kita. Ketika kita lahir baru, hati kita yang mati dikobarkan
oleh kasih kekal-Nya yang menyala cemerlang. Allah kita
dengan api kudus-Nya membakar sekam dari bayangbayang yang akan melemahkan ekspresi kasih-Nya kepada
dan melalui kita. Api-Nya melingkupi kita.
Zakharia 2:5 mengatakan, “‘Dan Aku sendiri, demikianlah firman TUHAN, akan menjadi tembok berapi baginya
di sekelilingnya, dan Aku akan menjadi kemuliaan di
dalamnya.” Alkitab The Message membingkai api ini sebagai
hadirat Allah yang gemilang di dalam diri kita. Saya percaya
ayat ini berbicara tentang Yerusalem dan Sion, Gereja-Nya.
Seperti Allah bagi Israel, demikian juga Dia bagi kita. Begitu
juga, kita dilingkupi oleh hadirat Allah yang protektif dan
menyala-nyala. Daud berbicara tentang pasukan malaikat
dalam Mazmur 104:4 dengan mengatakan, “Yang membuat
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angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, dan api yang menyala
sebagai pelayan-pelayan-Mu.”
Dalam Zakharia 13, api adalah sarana pemurnian:
Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan
akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan
perak. Aku akan menguji mereka, seperti orang menguji
emas. Mereka akan memanggil nama-Ku, dan Aku akan
menjawab mereka. Aku akan berkata: Mereka adalah
umat-Ku, dan mereka akan menjawab: TUHAN adalah
Allahku!” (ayat 9)

Dalam api, kita memanggil dan Dia menjawab. Di
sanalah Dia menyebut kita milik-Nya dan kita menyadari
bahwa Tuhan adalah Juru Selamat pribadi kita.
Dalam Kejadian 15:17, bapa iman kita Abraham melihat
perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di
antara potongan-potongan daging itu. Allah tidak meminta
kita mempersembahkan anak lembu,
kambing, biri-biri jantan, dan burung.
Tetapi jangan Dia meminta meminta agar kita menyerahkan
hati
kita
kepada
api
pernah
kekudusan-Nya.
mengabaikan
Dalam 2 Timotius 1:6 ada pembandkarunia dalam ingan karunia yang Allah berikan dalam
hidup kita dengan api yang perlu dikohidup Anda.
barkan. Kipasilah itu, sahabatku.
Menyanyilah. Menarilah. Membacalah. Berdoalah.
Tetaplah dalam persekutuan. Bersaksilah. Bergabunglah
dalam kelompok belajar. Temukan seorang mentor.
Beristirahatlah, berhentilah sejenak, dan renungkanlah.
Namun, jangan pernah mengabaikan karunia dalam hidup
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Anda. Itu lebih berharga dari berlian. Peliharalah itu dengan
lebih hati-hati daripada memelihara taman. Luangkanlah
waktu untuk itu dan jangan mengabaikannya.
Baris berikutnya dari personalisasi di atas adalah,
“Tidak ada bahaya yang menakutkanmu.” Kita dilindungi
di luar dan dimurnikan di dalam. Diposisikan dalam cara
ini, bagaimana bisa ada apa pun yang benar-benar menakutkan kita? Ya, mungkin kita bisa dikejutkan pada saat
yang tidak terduga, tetapi jika kita hidup dalam kesadaran
ini, ditakut-takuti dan takut hanya akan menjadi fase yang
lewat sekejap, bukan suatu cara hidup.
Dan baris terakhir: “Karena kesulitan mengangkatmu
lebih tinggi.” Untuk mengilustrasikan ini, saya ingin berbagi
suatu kisah yang diceritakan oleh seorang teman baru saya.
Jika Anda belum tahu ini, tidak ada salahnya Anda tahu:
saya menyukai kopi. . . sangat menyukainya. Sebenarnya,
yang paling saya sukai adalah espreso. Saya yakin pesona
hitamnya terjalin jauh di dalam serat gen Italia saya!
Tahukah Anda bahwa Allah dapat menggunakan sesuatu
yang Anda sukai untuk menyampaikan suatu pesan bagi
Anda? Dan meskipun Anda bukan penyuka kopi dalam
segala bentuknya yang menggiurkan, saya yakin kisah dari
kafe kopi ini tepat untuk Anda.
Belum lama ini, saya menginap di pusat kota Amarillo,
Texas. Saya menjadi pembicara dalam suatu konferensi
perempuan dan menginap di sana untuk ibadah akhir pekan.
Setiap kali check in di hotel, saya menanyakan tentang kafe
kopi terdekat. Yang menggembirakan, saya mendapati ada
kafe istimewa yang hanya berjarak satu blok dari hotel. . .
Palace Coffee Company yang memenangkan penghargaan.
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Saya datang terlalu malam pada Jumat itu, tetapi setelah
mendengar berbagai komentar bagus, saya menyetel alarm
saya satu jam lebih awal dari yang diperlukan pada Sabtu
pagi. Begitu alarm iPhone saya berbunyi nyaring, saya
segera turun dari ranjang, menggosok gigi, mengenakan
baju yang sudah saya bentangkan, memakai kacamata gaya
pilot, dan berjalan menuju tempat menakjubkan itu.
Mengatakan bahwa saya antusias hanyalah sebagian
kecil dari kenyataannya. Tempat itu bernuansa Texas
modern, yang saya sukai, setelah melahirkan satu putra
dan mendapatkan satu menantu dari negara bagian berjulukan Lone Star State yang luar biasa itu. Sekilas melihat
menu minumannya sudah membuat saya pusing.
Ketika tiba giliran saya, saya mencondongkan badan
ke konter—mungkin saya telah meraih tangannya—
dan berkata kepada barista manis itu, “Katakan apa saja
minuman istimewa kalian.”
“Kami ada microfoam cappuccino.”
“Bagus.” Saya tidak tahu apakah itu, jadi saya bertanya
lagi. “Apa lagi?”
“Kami menyediakan kesukaan saya, yaitu lavender
latte,” ia menawarkan.
“Oke.” Aku mengangguk, menghargai kesukaannya.
“Ada yang lain?” tanya saya, mencoba menahan diri, yang
kian bersemangat.
“Kami juga ada latte ara dan madu.”
“Bagus!” jawab saya, menahan dorongan kuat untuk
memeluknya. “Saya pesan ketiganya. Yang pertama
cappuccino, lalu dilanjutkan dengan latte, tapi akan saya
bayar semuanya sekarang.” Saya memberikan nama saya,
dan berjalan ke ujung konter.
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Apa yang terjadi kemudian mengejutkan saya. Saya
tidak tahu apakah laki-laki yang di sana itu sudah berdiri
di luar jarak pandang saya, atau saya yang terlalu antusias
memilih minuman sampai-sampai saya tidak melihatnya.
Saya mendengar suara seorang laki-laki bertanya, “Kau
dari kota ini?”
Saya berpaling untuk melihat laki-laki yang menyapa
saya itu. Ia laki-laki tampan berambut putih, berjenggot
putih, dan terkesan seperti cendekiawan. “Tidak. Saya
hanya mendengar tentang kafe ini,” sahut saya, pelan. Saya
mencoba menghindari percakapan sebelum menikmati
kafein.
“Saya baru pindah ke sini,” kata laki-laki itu.
Sekarang saya memegang cangkir kopi microfoam itu
dan bergerak maju untuk mengambil kayu manis dan gula.
“Kau dari mana?” tanyanya.
“Saya dari Colorado,” jawab saya seraya mengaduk
minuman saya, mengantisipasi pertanyaan berikutnya.
“Apa yang membawamu ke sini?”
“Saya berbicara dalam konferensi yang dihadiri beberapa
ribu perempuan.” Kemudian saya mulai asyik menceritakan
bagaimana mereka sudah terbuka dengan acara semacam
itu di wilayah ini.
“Kenapa kita tidak meliput itu saja?”
Bingung oleh usulnya tentang peliputan itu, saya
bertanya, “Entahlah. Kau siapa?”
“Saya pemimpin redaksi baru di surat kabar setempat.
Maukah kau bergabung dengan saya? Mari, silakan duduk.”
Saya panik sesaat. Apakah saya akan diwawancarai
sebelum kafein memasuki aliran darah saya? Saya menghela napas panjang. Keramahan terpancar di matanya, jadi
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saya duduk. Saya menyesap kopi sementara ia memberondong saya dengan pertanyaan.
“Itu konferensi semacam apa? Di mana konferensinya?”
Saya menangkap kesan yang jelas bahwa ia sedang
mencari sesuatu dalam kata-kata saya.
Saya menjelaskan bahwa tema konferensi ini berdasarkan
salah satu buku saya (Lioness Arising) dan saya telah diundang untuk melayani. Kepada sang barista yang serba tahu
itu kami menanyakan alamat gereja tempat konferensi itu
diadakan.
“Kau sudah membaca artikel tentang penggalian
beberapa katakombe itu?”
Saya meyakinkan dia saya belum membacanya.
Teman baru saya itu menjelaskan bahwa penggalian katakombe-katakombe di Roma telah menemukan
beberapa fresco—lukisan dinding—yang menggambarkan
kehidupan zaman gereja mula-mula. Saya mendengarkan
dan menyesap kopi. Beberapa fresco itu menggambarkan
beberapa perempuan dengan jelas, di antaranya Priskila,
yang sedang melayani bersama beberapa laki-laki.2
Saya mengangguk, menikmati semua yang ia ceritakan.
Kemudian mendadak sesuatu berubah. Dia bersandar,
memandang saya di balik latte saya, dan menunjuk, “Kau
salah seorang dari para perempuan itu!” katanya.
Entah bagaimana kata-katanya langsung tertembak ke
dada saya yang masih agak mengantuk dan berkumandang ke lubuk hati saya. Tiba-tiba saya terjaga sepenuhnya.
Saya tidak yakin ia menyadari dampak kata-katanya terhadap saya. Sebelum saya menyadari apa yang saya lakukan,
kami sudah saling bertukar informasi kontak dan ia menyodorkan artikel itu kepada saya.
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Ia meminta maaf, “Saya tak bisa datang nanti malam,
tapi saya akan mengirim seorang reporter untuk meliput
pelayananmu, dan besok pagi saya akan datang.”
Saya mengambil latte saya yang berikutnya dan duduk
kembali. Saya mendengarkan saat ia menceritakan latar
belakangnya dan beberapa hal kecil tentang keluarganya.
Saya menceritakan sedikit tentang keluarga saya juga, dan
tak lama kemudian tiba saatnya saya harus kembali ke
hotel untuk bersiap berangkat ke konferensi. Ketika saya berjalan kembali ke
Saudaraku,
hotel, saya bertanya-tanya, Apa yang
baru saja terjadi?
Allah sedang
Belakangan, saya menyadari apa
dalam proses
yang ia sampaikan kepada saya itu
menggulingkan
tidak hanya untuk saya. Allah ingin hal
batu-batu yang
itu dinyatakan kepada suatu generasi
mengalangi
perempuan yang telah terpendam
dalam labirin ruang-ruang bawah tanah
kebangkitan
kehidupan.
total Anda.
Sahabatku, Allah sedang dalam
proses menggulingkan batu-batu yang mengalangi kebangkitan total Anda. Dia sedang membersihkan puing-puing
dan sampah. Dan semua pecahan yang Anda pikir sudah
sia-sia atau hilang? Angkatlah kepala Anda, yang terkasih,
dan lihatlah; Dia telah menggunakan pecahan-pecahan itu
untuk membuat sebuah mosaik dari hidup Anda. Anda
sudah begitu sibuk menunduk memandangi kekacauan itu
sampai-sampai Anda tidak melihat bendera yang sedang
Dia lambaikan atas hidup Anda. “Kau salah seorang dari
para perempuan itu!”
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Dengan siapa hendak kamu samakan Aku, seakan-akan
Aku seperti dia? firman Yang Mahakudus. Arahkanlah
matamu ke langit dan lihatlah: siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara
mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya? Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Dia
maha kuasa dan maha kuat. (Yesaya 40:25–26)

Tidak ada yang hilang, tidak ada yang sia-sia, tidak
satu pecahan pun yang hilang. Terpendam di bawah begitu
banyak lapisan tanah, kotoran, dan pecahan batu ada
lembaran lain dari kisah kita.
Ketika saya sendiri membaca artikel itu, saya melihat
sebuah mosaik seorang perempuan berjubah dengan lengan
terentang dalam pengucapan syukur dan penyambutan.
Lupakan momen penggalian makam-makam itu.
Singkirkan semua pikiran tentang orang-orang yang
menumpukkan tanah, sampah, dan puing-puing dalam
suatu upaya untuk mengubur Anda hidup-hidup.
Berbaliklah dari mereka dan bertanyalah, “Apa yang musuh
ingin kubur dalam hidupmu?”
Mungkin benih ini dalam bentuk harapan, impian, doa,
janji, atau bahkan air mata. Mungkin benih itu di luar
jarak pandang Anda, tetapi jangan bayangkan semenit pun
bahwa hal itu luput dari pikiran Allah.
Apa yang kita tabur tidak akan tumbuh dan hidup,
kalau ia tidak mati dahulu (1 Korintus 15:36). Kesulitan
berfungsi sebagai persiapan kita.
Dalam begitu banyak cara dan di begitu banyak tempat,
kisah putri-putri Allah telah terpendam seperti kisah
mempelai Kristus yang jelita telah terpendam dalam lumpur.
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Meskipun demikian saya ingat, semua yang tersembunyi
suatu hari nanti akan diungkapkan. Seperti halnya penggalian katakombe-katakombe itu, kisah sang mempelai
muncul lagi ke dalam terang.
Kitalah para perempuan itu.
Kitalah mempelai-Nya.
Berlian-berlian-Nya.
Harta-Nya yang tak ternilai.
Dia adalah Adamant kita, Sauh kita, Kebenaran kita.
Dia adalah Batu yang mengikuti kita melewati setiap
padang gurun.
Angkat hidup Anda dan muliakan Batu yang dari-Nya
Anda berasal. Hiduplah dalam keajaiban dari Batu Penjuru
yang tangguh dan tidak tergoyahkan, tidak terkalahkan,
tidak tertembus, yang rindu membuat Anda takjub dengan
kasih setia-Nya. Jujurlah pada-Nya di tengah keragaman
pendapat di dunia ini, karena Anda ditetapkan untuk dunia
yang kekal.
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AYAT TAMBAHAN
UNTUK BAB 6

Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai
apa pun yang ada di langit di atas, atau yang ada di
bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah
bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, adalah
Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan
bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang
ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci
Aku, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan
yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. (Keluaran
20:4–6)
Jikalau kamu menolak ketetapan-Ku dan hatimu
muak mendengar peraturan-Ku, sehingga kamu tidak
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melakukan segala perintah-Ku dan kamu mengingkari perjanjian-Ku, maka Aku pun akan berbuat begini
kepadamu, yakni Aku akan mendatangkan kekejutan
atasmu, batuk kering serta demam, yang membuat
mata rusak dan jiwa merana; kamu akan sia-sia
menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan
musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga
kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka
yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu
akan lari, sungguhpun tidak ada orang mengejar kamu.
(Imamat 26:15–17)
Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu, pergi menemuinya
dan berkata kepada raja Yosafat: “Sewajarnyakah
engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan
mereka yang membenci TUHAN? Karena hal itu
TUHAN murka terhadap engkau. Namun masih
terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau
menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan
mencari Allah dengan tekun.” (2 Tawarikh 19:2–3)
Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan
kepada kefasikan;
orang jahat takkan menumpang pada-Mu.
Pembual tidak akan tahan di depan mata-Mu;
Engkau membenci semua orang yang melakukan
kejahatan.
Engkau membinasakan orang-orang yang berkata
bohong,
TUHAN jijik melihat penumpah darah dan
penipu.
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Tetapi aku, berkat kasih setia-Mu yang besar,
aku akan masuk ke dalam rumah-Mu,
sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus
dengan takut akan Engkau. (Mazmur 5:4–7)
Besar kemuliaannya karena kemenangan yang dari
pada-Mu;
keagungan dan semarak telah Kaukaruniakan
kepadanya.
Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk
seterusnya;
Engkau memenuhi dia dengan sukacita di
hadapan-Mu.
Sebab raja percaya kepada TUHAN,
dan karena kasih setia Yang Mahatinggi ia tidak
goyang.
Tangan-Mu akan menjangkau semua musuh-Mu;
tangan kanan-Mu akan menjangkau orang-orang
yang membenci Engkau. (Mazmur 21:6–9)
Hai orang-orang yang mengasihi TUHAN, bencilah
kejahatan!
Dia, yang memelihara nyawa orang-orang yang
dikasihi-Nya, akan melepaskan mereka dari
tangan orang-orang fasik.
Terang sudah terbit bagi orang benar,
dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati.
Bersukacitalah karena TUHAN, hai orang-orang
benar,
dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang
kudus. (Mazmur 97:10–12)
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Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan
kakiku,
supaya aku berpegang pada firman-Mu.
Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu,
sebab Engkaulah yang mengajar aku.
Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku,
lebih dari pada madu bagi mulutku.
Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu,
itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta.
(Mazmur 119:101–4)
Itulah sebabnya aku mencintai
perintah-perintah-Mu
lebih dari pada emas, bahkan dari pada emas tua.
Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan
segala titah-Mu;
segala jalan dusta aku benci.
(Mazmur 119:127–28)
Aku gembira atas janji-Mu,
seperti orang yang mendapat banyak jarahan.
Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta,
tetapi Taurat-Mu kucintai.
(Mazmur 119:162–63)
Yang berkata-kata dusta terhadap Engkau,
dan melawan Engkau dengan sia-sia.
Masakan aku tidak membenci orang-orang yang
membenci Engkau, ya TUHAN,
dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang
bangkit melawan Engkau?
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Aku sama sekali membenci mereka,
mereka menjadi musuhku. (Mazmur 139:20–22)
Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya,
tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa.
(Amsal 13:6)
Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku dan siapa
tidak mengumpulkan bersama Aku, ia mencerai-beraikan. (Matius 12:30)
Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan Aku, Aku
berkata: Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada
orang yang membenci kamu. (Lukas 6:27)
Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan-Nya. Sambil berpaling Dia
berkata kepada mereka: “Jikalau seorang datang kepada-Ku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, isterinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau
perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat
menjadi murid-Ku. (Lukas 14:25–26)
Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu, yang
tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak
dapat menjadi murid-Ku. (Lukas 14:33)
Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hambahamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Dia. Lalu
Dia berkata kepada mereka: “Kamu membenarkan diri
di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu.
Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah.
Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai
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kepada zaman Yohanes; dan sejak waktu itu Kerajaan
Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya
berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi
lenyap dari pada satu titik dari hukum Taurat batal.
(Lukas 16:14–17)

Maka jawab Yesus kepada mereka: “Waktu-Ku belum
tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat
membenci kamu, tetapi ia membenci Aku, sebab Aku
bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat.
(Yohanes 7:6–7)
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PELAJARAN DARI KITAB
AMSAL DAN PENGKOTBAH

Jadilah Orang yang Mudah Diajar dan Tidak Berbicara
Bodoh
Siapa bijak hati, memperhatikan perintah-perintah,
tetapi siapa bodoh bicaranya, akan jatuh.
(Amsal 10:8)

Kata-kata Dapat Menyegarkan dan Memulihkan
Kehidupan atau Menyembunyikan Pelanggaran
Mulut orang benar adalah sumber kehidupan,
tetapi mulut orang fasik menyembunyikan
kelaliman. (Amsal 10:11)

309

Pelajaran Dari Kitab Amsal dan Pengkotbah

Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu,
untuk hak semua orang yang merana.
(Amsal 31:8)
Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil
dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang
miskin hak mereka. (Amsal 31:9)
Ia membuka mulutnya dengan hikmat,
pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya.
(Amsal 31:26)

Kebencian Membuat Panci Menggelegak, dan Kasih
Meletakkan Tutup ke Atasnya
Kebencian menimbulkan pertengkaran,
tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. (Amsal
10:12)
Pencemooh mengacaukan kota,
tetapi orang bijak meredakan amarah.
(Amsal 29:8)
Ada keturunan yang giginya adalah pedang,
yang gigi geliginya adalah pisau,
untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang
tertindas,
orang-orang yang miskin di antara manusia.
(Amsal 30:14)
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Mulut Orang Fasik Membawanya ke dalam Masalah
Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat,
tetapi pentung tersedia bagi punggung orang
yang tidak berakal budi. (Amsal 10:13)
Orang bijak menyimpan pengetahuan,
tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan
yang mengancam. (Amsal 10:14)
Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya;
siapa mengumpat adalah orang bebal.
(Amsal 10:18)
Perkataan mulut orang berhikmat menarik,
tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu
sendiri. (Pengkhotbah 10:12)
Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah
kebodohan,
dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang
mencelakakan. (Pengkhotbah 10:13)
Orang yang bodoh banyak bicaranya,
meskipun orang tidak tahu apa yang akan
terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan
kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia?
(Pengkhotbah 10:14)
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Jangan Biarkan Kebodohan Itu Membangkitkan
Amarah Anda
Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika
itu juga,
tetapi bijak, yang mengabaikan cemooh.
(Amsal 12:16)
Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang
adil,
tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya.
(Amsal 12:17)
Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman
pedang,
tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. (Amsal 12:18)

Kebenaran Akan Selalu Lebih Langgeng dari Dusta
Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman
pedang,
tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. (Amsal 12:18)
Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk
selama-lamanya,
tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata.
(Amsal 12:19)
Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam
celaka,
tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. (Amsal 13:17)
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Orang yang tak berpengalaman percaya kepada
setiap perkataan,
tetapi orang yang bijak memperhatikan
langkahnya.
Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan,
tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan
merasa aman.
Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh,
tetapi orang yang bijaksana, bersabar.
(Amsal 14:15–17)
Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman,
tetapi perkataan yang pedas membangkitkan
marah. (Amsal 15:1)
Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan,
tetapi mulut orang bebal mencurahkan
kebodohan. (Amsal 15:2)
Lidah lembut adalah pohon kehidupan,
tetapi lidah curang melukai hati. (Amsal 15:4)
Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata
yang bagus,
apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata
dusta. (Amsal 17:7)
Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih,
tetapi siapa membangkit-bangkit perkara,
menceraikan sahabat yang karib. (Amsal 17:9)

313

Pelajaran Dari Kitab Amsal dan Pengkotbah

Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia
berdiam diri
dan disangka berpengertian kalau ia
mengatupkan bibirnya. (Amsal 17:28)
Orang bebal tidak suka kepada pengertian,
hanya suka membeberkan isi hatinya.
(Amsal 18:2)
Perkataan mulut orang adalah seperti air yang
dalam,
tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air
yang mengalir. (Amsal 18:4)
Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan,
dan mulutnya berseru meminta pukulan.
(Amsal 18:6)
Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya,
bibirnya adalah jerat bagi nyawanya.
(Amsal 18:7)
Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan,
yang masuk ke lubuk hati. (Amsal 18:8)
Jikalau seseorang memberi jawab sebelum
mendengar,
itulah kebodohan dan kecelaannya.
(Amsal 18:13)
Terhormatlah seseorang, jika ia menjauhi
perbantahan,
tetapi setiap orang bodoh membiarkan
amarahnya meledak. (Amsal. 20:3)
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Siapa mengumpat, membuka rahasia,
sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang
yang bocor mulut. (Amsal 20:19)
Siapa mengutuki ayah atau ibunya,
pelitanya akan padam pada waktu gelap.
(Amsal 20:20)
Janganlah engkau berkata: “Aku akan membalas
kejahatan,”
nantikanlah TUHAN, Dia akan menyelamatkan
engkau. (Amsal 20:22)
Siapa memelihara mulut dan lidahnya,
memelihara diri dari pada kesukaran. (Amsal
21:23)
Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah
pertengkaran,
dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh.
(Amsal 22:10)
Janganlah berkata: “Sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia.
Aku membalas orang menurut perbuatannya.”
(Amsal 24:29)

Ketahuilah Siapa Pendengar Anda
Jangan berbicara di telinga orang bebal,
sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang
bijak. (Amsal 23:9)
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Orang Bodoh Tidak Pantas Mendapatkan Waktu dan
Perhatian Anda
Jangan menjawab orang bebal menurut
kebodohannya,
supaya jangan engkau sendiri menjadi sama
dengan dia.
Jawablah orang bebal menurut kebodohannya,
supaya jangan ia menganggap dirinya bijak.
(Amsal 26:4–5)
Jika orang bijak beperkara dengan orang bodoh,
orang bodoh ini mengamuk dan tertawa,
sehingga tak ada ketenangan. (Amsal 29:9)

Jangan Melibatkan Diri dalam Situasi yang Tidak
Melibatkan Anda
Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang
lain
adalah seperti orang yang menangkap telinga
anjing yang berlalu. (Amsal 26:17)

Gosip akan Membakar Anda dan Membuat Anda
Terkena Gangguan Pencernaan
Bila kayu habis, padamlah api;
bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran.
Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk
api,
demikianlah orang yang suka bertengkar untuk
panasnya perbantahan.
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Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk
ke lubuk hati.
Seperti pecahan periuk bersalutkan perak,
demikianlah bibir manis dengan hati jahat.
(Amsal 26:20–23)
Lidah dusta membenci korbannya,
dan mulut licin mendatangkan kehancuran.
(Amsal 26:28)

Jangan Besar Mulut
Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan
mulutmu,
orang yang tidak kaukenal dan bukan bibirmu
sendiri. (Amsal 27:2)
Kui untuk melebur perak dan perapian untuk
melebur emas,
dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan
kepadanya. (Amsal 27:21)
Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya,
tetapi orang bijak akhirnya meredakannya.
(Amsal 29:11)
Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau
dengan berpikir,
tekapkanlah tangan pada mulut! (Amsal 30:32)
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Lisa Bevere telah menghabiskan hampir tiga dekade untuk
memberdayakan para perempuan dari segala usia untuk
menemukan identitas dan tujuan mereka. Dia seorang
penulis terlaris versi New York Times dan pembicara
internasional kenamaan. Buku-buku sebelumnya, antara
lain adalah Fight Like a Girl, Lioness Arising (Singa
Betina Bangkit), Girls with Swords (Gadis-gadis dengan
Pedang), dan Without Rival (Tak Tertandingi), berada di
tangan jutaan pembaca di seluruh penjuru dunia. Lisa dan
suaminya, John, adalah pendiri Messenger International,
suatu organisasi yang berkomitmen untuk mengembangkan para pengikut Kristus yang tanpa kompromi dan
mengubah dunia mereka.

TAK

TERTANDINGI

Raihlah Identitas dan Tujuan Hidupmu di Zaman yang
Membingungkan dan Suka Membanding-bandingkan Ini
Ada alasan mengapa kita melihat orang lain sebagai saingan dan membatasi
diri kita dengan perbandingan dan kompetisi. Kita memiliki musuh yang
menyerang pikiran, tujuan dan emosi kita, dengan harapan bahwa kita akan
menyerang diri kita sendiri dan orang lain. Lingkaran ini mengisolir kita dari
hubungan intim, menciptakan kebingungan akan identitas dan membatasi
tujuan hidup kita.
Dalam buku Tak Tertandingi ini, penulis buku laris Lisa Bevere membagikan
bagaimana pewahyuan tentang kasih Tuhan akan menghancurkan batasanbatasan ini. Anda akan belajar bagaimana caranya untuk berhenti melihat orang
lain sebagai lawan dan memiliki hubungan yang dalam dengan Sang Pencipta
seperti yang Anda idam-idamkan – sebuah koneksi yang menjanjikan identitas Anda sebenarnya dan hubungan yang sangat dekat. Dengan pengajaran
Alkitabiah yang benar, penuh dengan nubuat yang mendalam tentang zaman
ini, Lisa menggunakan humor dan semangatnya untuk menantang Anda .
Inilah saatnya untuk maju ke depan dan hidup dalam kehidupan yang tak
tertandingi.

Sumber pengajaran tambahan
tersedia dalam beragam bahasa:

CloudLibrary.org

GADIS-GADIS
DENGAN PEDANG
BAGAIMANA MEMIKUL SALIB ANDA
SEPERTI SEORANG PAHLAWAN

Firman Allah adalah pedang yang seringkali lebih nyaman kita pelajari daripada gunakan. Inilah saatnya kita memberi gadis-gadis
pedang dan melihat mereka menghubungkan surga dan bumi. Di
seluruh dunia, wanita menjadi target dari prasangka buruk, perdagangan manusia, penganiayaan dan pemusnahan gender. Lisa
Bevere menuliskan bahwa serangan-serangan ini menunjukkan
siapa para perempuan di masa depan daripada siapa mereka di masa
lalu. Dalam Gadis-Gadis dengan Pedang, Lisa menjelaskan tentang
musuh-musuh rohani yang mengintai para perempuan di segala
tingkatan. Inilah saatnya para perempuan menjadi pahlawan yang
diciptakan Allah sesuai maksud-Nya—berani, penuh pengetahuan,
pemaaf dan bijaksana. Inilah saatnya Anda mengangkat pedang
Anda dan menjadi pahlawan.

Sumber pengajaran tambahan
tersedia dalam beragam bahasa:

CloudLibrary.org

Messenger International hadir untuk
membantu individu, keluarga, gereja
dan negara-negara menyadari dan
mengalami kuasa Firman Allah yang
mentransformasi.
Kesadaran ini akan menghasilkan
kehidupan yang berkuasa, komunitas
yang berubah, dan respons yang
dinamis terhadap ketidakadilan yang
mengganggu dunia kita.

Cloud Library adalah platform
online yang memungkinkan
para pendeta dan pemimpin
di seluruh dunia untuk
mengakses sumber materi
digital secara cuma-cuma
dalam bahasa mereka sendiri.
Silakan kunjungi CloudLibrary.
org untuk mendapatkan lebih
banyak sumber materi oleh
John dan Lisa Bevere yang
dapat diunduh lebih dari 90
bahasa!
e-book, video, dan audio
pengajaran, buku audio,
Alkitab...

Ingin lebih banyak?
Pindailah di sini:

