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Ucapan Terima Kasih

Sejak buku ini pertama kali terbit tahun 2004, makin

banyak orang mencari dan menghubungi kami. Umumnya

mereka menceritakan masalah hidup mereka yang sulit, dan

sebagian meminta pelayanan konseling. Berkat buku ini pula

kami mendapat kesempatan membagikan sharing kami di

pelbagai Radio swasta di tanah air dan beberapa stasiun

televisi. Karena buku ini kami diundang memberi pelatihan ke

puluhan kota di tanah air, bahkan hingga ke Singapura,

Belanda, Jerman, dan negara lainnya.

Kami mau mengucapkan terima kasih untuk semua klien

kami yang mau berbagi kisah kepada kami. Terima kasih

untuk banyak lembaga yang memungkinkan isi buku ini kami

bagikan secara luas. Kepada pimpinan Radio Pelita Kasih,

Radio Heartline Karawaci, Family Channel-Kabel Vision, dan

Program Solusi Life CBNI. Juga kepada mitra kerja kami

Majalah Bahana yang ikut mempromosikan pentingnya

konseling kepada pembacanya. Terima kasih untuk para

alumni Institut Konseling Pelikan yang tersebar di 40 kota.

Kami tak akan melupakan dukungan teman-teman yang
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menyelenggarakan training kami: KS.Gani, Andreas Gani, Ayu,

dan Anastasia Djena di Bali. Untuk Ronny, Sion dan Johnwy di

Makassar. Untuk Yulia Oeniyati dan rekan YLSA di Solo. Untuk

Komala dan Singgih di Surabaya, dan masih banyak teman

kami di pelbagai kota lainnya.

Penghargaan kami kepada rekan-rekan Staf yang sangat

mendukung pelayanan kami di Yayasan Pelikan dan LK3. Juga

untuk semua mahasiswa dan rekan staf pengajar di IFTK

Jaffray dan STT Jaffray. Kepada 270 mahsiswa kami di Jaffray

dari 60 denominasi dan yang tersebar di 40 Kota. Terima kasih

untuk Prof. Yohanes Surya, yang banyak memberikan inspirasi

dan motivasi untuk kami mengerjakan pelayanan konseling.

Terima kasih juga untuk penghargaan Bapak kepada buku

kami. Penghargaan kami yang tulus kepada Bapak Jakob

Oetama, yang menyempatkan diri membaca dan memberi

catatan pendek tentang buku ini. Kami sangat tersanjung.

Terima kasih telah memberi peluang hingga buku ini dicetak

ulang di Gramedia. Penghargaan kami untuk Jonathan

Parapak, James Riady, Lindrawati, Mesach Krisetya, Charles

Christano, dan rekan lainnya yang memberi komentar bagi

buku ini. Untuk anak kami Josephus dan Moze, permata hati

dan milik pusaka kami. Mereka anak-anak yang penuh
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toleransi dan mengerti beban hati kami dalam pelayanan di

LK3. Mereka memberi kami semangat dan inspirasi dalam

pelayanan konseling kami. Terima kasih kami juga pada

semua anggota keluarga kami, terutama pada ayah kami

Profesor Taliziduhu Ndraha, yang menuliskan kata pengantar

buku kami. Dia adalah ayah yang penuh cinta dan memberi

kami motivasi untuk terus menulis. Soli Deo Gloria!

Julianto Simanjuntak

Roswitha Ndraha
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Kata Pengantar

Taliziduhu Ndraha

Manusia abad kedua puluh satu memiliki atribut yang

semakin lengkap. Dengan berkembangnya globalisasi ekonomi

dan pasar bebas, muncul atribut baru manusia sebagai

konsumen (makhluk ekonomis). Sejak HAM dideklarasikan

dan diratifikasi oleh banyak negara, justru di berbagai belahan

dunia terjadi fenomena baru seperti bencana alam, wabah

penyakit, terorisme, narkoba, dan dehumanisasi. Fenomena

tersebut demikian mengerikan sehingga patut dipertanyakan

apakah hanya sekadar proses alam untuk menjaga

homeostasis-nya, atau serangkaian tanda-tanda zaman.

Lepas dari pertanyaan di atas, Kybernologi (Ilmu

Pemerintahan Baru) mempelajari kemungkinan adanya atribut

lain manusia dari fenomena tersebut. Atribut lain itu pun

tersingkap, yaitu sosial-budaya. Dilihat dari segi output-nya,

manusia adalah korban, sedangkan dari segi proses, sebagian

besar manusia adalah pihak yang di-korban-kan oleh sebagian
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kecil manusia lainnya. Demikianlah dewasa ini manusia

sebagai korban pembayar risiko, penanggung akibat, pemikul

beban, dan penderita ulah para pemegang kekuasaan negara

yang ternyata keliru dan gagal menekan seminimal mungkin

dampak negatif kebijakannya. Mereka yang menjadi korban,

kemudian menjadi orang-orang yang patah hati, orang-orang

yang kehilangan masa depan, terlempar ke dalam tubir

keputusasaan.

Firman Allah menggambarkan atribut manusia sebagai

korban dosa jauh lebih dramatis-realistis. Tuhan Yesus sendiri

yang mengungkapkannya dalam sejarah melalui kesaksian

Matius 25:37-40: orang lapar, orang haus, orang (ter)asing,

orang telanjang, orang sakit, orang terpenjara, dan orang

paling hina. Di sekitar kita, dan sebagai bagian kita yang

menjadi pecandu dan penyandang perilaku yang menyimpang:

sexaholic, divorce, homosexual, HIV/AIDS, narcotic, traumatic,

dan sebagainya. Sebagai korban atau yang-dikorbankan,

manusia tidak dapat memulihkan atau menyelamatkan dirinya

sendiri. “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh

iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu

bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang
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memegahkan diri” (Efesus 2:8,9). Allah pun pada puncak karya

penyelamatan-Nya, memberikan diri-Nya sendiri dalam Yesus

Kristus sebagai kurban untuk menyelamatkan semua korban

dosa via dolorosa: “Karena begitu besar kasih Allah akan

dunia ini . . .” (Yohanes 3:16).

Rasul Paulus mendeklarasikan trilogi etos hidup manusia:

iman, pengharapan, dan kasih, seraya menyatakan bahwa

yang terbesar adalah kasih (1 Korintus 13:13). Demikianlah

kasih telah menjadi metodologi yang paling efektif dalam

sejarah. Fakta sejarah ini menunjukkan, pertama, bahwa

untuk memulihkan manusia sebagai korban diperlukan

pengorbanan, dan kedua, bahwa dewasa ini dibutuhkan

orang-orang yang terpanggil untuk berkorban dengan motif

kasih: berbagi dan berbuat sesuatu buat orang lain.

Melalui pergumulan dan perjuangan panjang tak kenal

lelah lebih 10 tahun lamanya (1991-2002), Julianto dan

Roswitha menjawab panggilan tersebut, bersiap sambil

bekerja, memulai Layanan Konseling Keluarga dan Karir (LK3)

menelusuri relung-relung kehidupan pribadi sesama manusia
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yang oleh masyarakat umum dianggap aib, najis, berdosa dan

memalukan.

Buku ini tidak hanya catatan dari pengalaman kedua

penulis, tetapi bisa menjadi alat komunikasi rohani bagi

banyak pelayanan serupa yang semakin berkembang di

seluruh tanah air. Semoga LK3 ke depan konsisten dalam

membangun jaringan kerja dan kader-kader pekerja yang setia

bekerja di ladang konseling. SOLI DEO GLORIA!

Jakarta, 26 April 2004

Prof. Dr. Taliziduhu Ndraha

Kybernolog ( Guru Besar Emeritus Ilmu Pemerintahan IIP -

Jakarta)
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Pengantar (Cetakan ke -7)

Buku ini pertama kali dicetak medio tahun 2004. Saat

buku ini pertama kali dicetak, sebagian pembaca di komunitas

kami bercerita bahwa mereka tidak bisa berhenti membaca

sampai selesai; lalu segera mencari teman lain agar teman itu

bisa ikut membaca. Puji Tuhan, buku ini juga menjadi bacaan

yang dianjurkan oleh program SOLUSI SCTV dan Solusi di TV

O’Channel yang dikelola Yayasan CBN. Beberapa gereja dan

kelompok menggunakan buku ini menjadi materi pembinaan

kelompok.

Buku ini menguraikan secara praktis, makna merayakan

hidup; tidak saja pada saat hidup itu indah, sukses, sehat, dan

menang. Tetapi juga mengajarkan kita bagaimana mampu

tetap berdiri, tegak, bersyukur dengan hati yang berpaut

kepada Tuhan, saat kita menderita, lemah, sakit, dan gagal.

Kita dituntun agar mampu bersyukur, tetap tegar dan segar di

kala hidup sedang malang, menderita, seolah jalan buntu tiada

harapan.

Melalui buku ini kita ditolong untuk mengonseling diri

sendiri saat tidak ada teman untuk bicara. Di dalamnya
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diuraikan cara terbaik memulihkan diri dalam kelompok

teman senasib. Buku ini bisa dipakai menjadi bagian self-

healing.

Semua ilustrasi dalam buku ini adalah kisah nyata yang

ditulis atas izin dengan nama disamarkan. Prinsip-prinsip

dalam buku ini merupakan titik balik pemulihan keluarga dan

individu yang datang ke Komunitas LK3. Setiap prinisp

diuraikan secara praktis dan disertai contoh-contoh yang

mudah untuk dipahami. Cara pandang baru terhadap masalah

yang diuraikan dalam buku ini adalah bahwa masalah itu …

- Tidak untuk disimpan, tetapi dibagikan

- Tidak untuk disesali, tetapi dirayakan

- Bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan

- Tidak menjauhkan, tetapi mendekatkan kita dengan

Tuhan

- Tidak untuk dihindari, tetapi dihadapi

- Bukan kutuk, melainkan berkat

- Bukan semata cobaan, melainkan terutama ujian untuk

mendapatkan mahkota.

Selamat membaca, semoga buku ini membantu

meringankan sebagian pergumulan hidup Anda.
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Julianto & Roswitha
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Prolog

Cinta Tuhan yang Tidak Pernah Menyerah

Salah seorang sahabat kami yang memberi banyak

inspirasi penulisan buku ini adalah Utamy. Saat kami bertemu,

kami berbagi dan saling menguatkan. Tak jarang air mata

kami mengalir, mengingat betapa kerasnya derita mendera

hidup sahabat kami itu. Ia membantu kami membangun

komunitas ini sejak awal. Namun di balik derita dan

kelemahan yang ia rasakan, ada satu kekuatan besar

menopang seluruh hidupnya. Ia punya keyakinan, bahwa

Tuhan tak pernah menyerah mencintai dirinya.

Berulang kali kami membaca kisah hidupnya, kami tak

juga bosan. Kami yakin Anda pun demikian. Kami sempat

tergoda memotong atau mengedit kisahnya. Namun tangan

dan hati kami tak sanggup, sebab semua kisahnya berguna

mengasah jiwa kita. Semoga kisah Utamy dalam prolog ini
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memberi semangat kepada pembaca buku ini, untuk

menemukan Tuhan secara pribadi. Beginilah penuturannya.

Ada dua kejadian besar yang menggoncangkan hidup

sekaligus menumbuhkan kedekatan saya dengan Tuhan.

Goncangan yang bisa meremukkan itu dengan luar biasa

bijaksana dipakai Tuhan sehingga membuat saya merasa

seperti biji kacang yang sekarang sedang berkecambah,

mengeluarkan beberapa helai daun. Batangnya masih sangat

mudah dipatahkan, tetapi sedang bertumbuh. Ada hidup baru

di dalam hati saya setelah melewati masa-masa yang sangat

sulit.

Mulanya saya mendapati bahwa anak saya autis. Kiki

lahir dalam keadaan yang normal dan menyenangkan. Dokter

kandungan kami menawarkan kepada suami saya untuk

memotong sendiri tali plasenta anaknya. Kami jatuh cinta

pada bayi yang masih merah dengan darah itu. Semua

keluarga, adik-adik pemuda di gereja, teman-teman, apalagi

saya dan suami saya sangat menyukainya.

Menjelang umur satu tahun, saya merasa ada yang tidak

beres dengan Kiki. Ia jarang sekali melakukan kontak mata. Ia
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terus bergerak. Kalau papanya pulang dari kantor, ia seperti

tidak menyadarinya. Ia menepuk-nepuk apa saja. Membentur-

benturkan kepala ke tembok dengan wajah senang dan

hampir tidak mengeluarkan ocehan. Kami telah beberapa kali

berkonsultasi dengan beberapa dokter di Indonesia. Sewaktu

Kiki berumur dua tahun, kami membawanya ke Australia

untuk mendapatkan diagnosa yang pasti dan

pertolongan. Classic Autism. Itulah diagnosa yang kami

terima.

Saya dan suami saya menangis. Saya mulai membaca

materi dari internet (waktu itu informasi tentang autisme di

Indonesia masih sangat terbatas). Makin banyak membaca,

kami makin mengerti dan makin takut serta kuatir. Kami mulai

melakukan terapi intensif untuk Kiki. Banyak kerja keras yang

harus dilakukan. Kiki mengalami gangguan tidur yang sangat

berat, sehingga rata-rata ia hanya tidur 3-4 jam dalam sehari.

Ia pun sangat hiperaktif. Sering mengamuk, doyan makan

tetapi hanya mau makanan tertentu, dan sangat tidak suka

makan nasi dan sayur.

Kami sangat lelah baik fisik maupun emosi, tetapi saya

selalu menguatkan diri dengan berkata, "Enggak apa-apa

Tuhan, saya diberi suami yang sangat baik. Kami berpacaran
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hampir sembilan tahun sebelum menikah, dan telah melalui

banyak kesulitan. Suami saya sangat baik dan sayang kepada

saya dan Kiki. Berdua, saya yakin kami akan dimampukan

untuk membesarkan dan menemani Kiki mengatasi

ketidakmampuannya untuk memahami dunia di sekitarnya.”

Waktu Kiki berumur 3 tahun, saya hamil anak yang

kedua. Saya berdoa kehamilan yang direncanakan ini akan

mendatangkan kesegaran baru bagi keluarga kecil kami. Tanpa

saya duga sebelumnya, pukulan kedua dalam hidup saya

datang. Suami saya mengaku punya affair dengan wanita lain.

Saya tidak percaya. Ini tidak mungkin terjadi. Dia suami yang

sangat baik dan penyayang. Waktu itu Grace baru hampir

berumur 5 bulan.

Hati saya sangat hancur dan sakit. Pendeta kami datang

membantu. Saya berdoa, sakit hati, ingin mengamuk dan

menangis setiap hari. Saya berusaha mengatasi rasa sakit dan

pahit di hati saya; dan dalam semua kelelahan itu berusaha

membangkitkan tekad yang kuat untuk membangun kembali

apa yang telah rusak. Di tengah semua kekacauan saya, saya

mempunyai satu pikiran yang jelas bahwa jika kasih yang dulu

kami punya itu tetap ada, maka kami pasti bisa mengatasi
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semuanya. Tidak ada yang rusak yang tidak bisa dibangun dan

ada anak-anak yang harus dibesarkan. Pasti sulit sekali, tetapi

pasti bisa.

Akhir November suami saya meminta saya dan anak-

anak untuk berangkat ke Amerika untuk menghindari hal-hal

yang tidak diinginkan dari keluarga wanita lain tersebut, dan

supaya nanti kami bisa membangun keluarga kami kembali di

tempat yang baru. Saya bicara dengan pendeta saya. Saya

tidak ingin terjadi apa-apa dengan suami yang saya kasihi.

Saya bersedia kalau itu yang dia pikir terbaik untuk kami.

Kepada teman-teman dekat dan teman-teman di gereja kami

memberi tahu bahwa kami pindah untuk pengobatan

Kiki. Saya berpikir itu cara terbaik untuk tidak membuat suami

saya malu di kemudian hari. Hanya pendeta, keluarga dan

teman-teman yang sangat dekat yang tahu alasan kepindahan

kami yang sebenarnya.

Saya masih ingat dengan jelas, tanggal 8 Desember 2000

saya dikelilingi keluarga suami saya. Papa mertua, mama

mertua, koko, cie-cie, popo (nenek), dan keponakan-

keponakan. Di ruang tunggu bandara Soekarno-Hatta, Koko

berdoa untuk penerbangan kami sekeluarga ke
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Amerika. Suami saya dengan sangat baik menemani kami di

sepanjang penerbangan yang panjang itu, sampai kami

mendarat di tengah sergapan udara dingin musim di Chicago.

Suami saya menemani saya satu minggu di Amerika.

Lalu ia menitipkan saya dan anak-anak kepada kakak ipar saya

dan gereja di tempat itu. Ia berjanji kepada saya dan kami

semua bahwa dalam tiga bulan jika masalahnya dan urusan

pekerjaannya sudah selesai, ia akan datang.

Tiga bulan saya mengurus anak-anak sendirian di negeri

yang baru saya kenal. Kakak saya tinggal di sebuah tanah

pertanian yang sangat indah di pedalaman Illinois, gereja dan

orang-orangnya sangat baik. Merekalah yang terus memberi

semangat kepada saya tiap kali saya merasa tidak mampu

bertahan dan cemas. Hampir tiap dua hari sekali suami saya

menelepon dari Indonesia menanyakan keadaan saya dan

anak-anak.

Akhir Februari, tiba-tiba pendeta saya menelepon

meminta saya dan anak-anak pulang karena ada undangan

pernikahan suami saya. Kami tidak bercerai jadi masih ada

harapan untuk bisa membatalkan rencana pernikahan itu.

Saya sangat terkejut dan tidak percaya. Tetapi itu terjadi.
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Dalam penerbangan dari Los Angeles ke Taiwan, saya

berkata dalam hati, “I'am finished with God.” Saya tidak mau

lagi berurusan dengan Tuhan. Selama ini saya berdoa, berdoa,

dan berdoa, tetapi Tuhan tidak mendengar. Saya merasa

sangat bodoh, putus asa, tidak berharga. Saya melemparkan

semua kesalahan pada Tuhan saya. Saya sungguh naif.

Pendeknya, setelah sampai di Jakarta kami menemukan

bahwa suami saya telah membuat surat cerai untuk saya. Dia

menikah lagi awal Maret. Beberapa orang di gereja saya

menawarkan pengacara kalau saya ingin menuntut. Saya

sangat terpukul, lelah, dan tidak bisa berpikir. Saya tidak ingin

menuntut. Kalau menurut suami saya, saya tidak cukup baik

sebagai istri, ya sudah. Menuntut hanya akan membuat

kesedihan saya semakin panjang, lalu siapa yang akan

mengurus anak-anak, dan apa yang akan dihasilkan selain

kepahitan dan pertengkaran?

Waktu ditinggal papanya, Kiki berumur hampir lima

tahun. Belum bisa bicara, sangat hiperaktif, tidak bisa tidur,

kulitnya rusak karena dia sangat alergi terhadap banyak hal.

Grace berumur hampir sepuluh bulan.
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Selama satu tahun berikutnya saya menjalani hidup yang

sangat berat. Rasanya tidak sadar bahwa saya ini hidup. Hanya

anak-anak yang menjadi alasan saya untuk hidup. Jika malam

berlalu dan Kiki sempat tidur, saya sering duduk di lantai

bersandar ke tembok dan bicara sendiri, “Pasti besok saya

mati. Kalau tidak mati, saya pasti gila … pasti gila.”

Tetapi cinta Tuhan itu sabar, di waktu saya menyatakan

bahwa saya tidak mau lagi berurusan dengan Tuhan, Tuhan

justru mengurus saya dengan sangat baik. Dia mengirimkan

banyak sekali teman. Bahkan orang-orang yang tidak saya

kenal dengan baik, mendoakan atau mengirimkan

doanya. Mengirimkan buku-buku, meminjamkan kaset-kaset

khotbah, SMS, atau e-mail. Semuanya menopang langkah saya

yang sudah hampir tidak kuat menapak lagi.

Cinta Tuhan itu kuat. Sewaktu saya berusaha

menghindari kasih-Nya, hati saya dibuat tidak mau diam. Dan

anehnya, setiap malam dan pagi sambil menangis saya

membuka website heartlight.org dan odb.org untuk mencari

renungan-renungan, lagu-lagu, me-loading paperquote,

membaca, diskusi orang-orang dari berbagai negara tentang

Tuhan. Aneh, meskipun saya tidak mau berurusan dengan
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Tuhan, tetapi saya terus mencari Tuhan. Saya sungguh

merasa itu pelayanan Roh Kudus untuk saya.

Cinta Tuhan itu tangguh dan tidak menyerah. Tuhan

tidak menyerah menghadapi kekerasan hati saya. Tuhan juga

tidak menyerah menghadapi emosi saya yang jatuh bangun.

Bahkan Tuhan tidak menyerah waktu saya berada di puncak

keputusasaan, tersiksa oleh rasa sakit, kelelahan, rasa tidak

berharga, dan cemburu yang sangat besar sehingga saya ingin

mati saja.

Saya kehilangan suami, kehilangan rumah, kehilangan

keluarga suami saya yang selama ini telah menjadi seperti

orangtua dan kakak serta adik saya sendiri. Saya merasa

sangat disakiti. Sangat ditinggalkan. Saya juga sangat bingung

menghadapi kecurigaan tetangga. Pertanyaan teman-teman

yang baru tahu. Membesarkan seorang anak autistik seorang

diri dan seorang bayi belum satu tahun, sangat melelahkan

saya. Saya ingin melepaskan diri dari semua kesakitan yang

saya rasakan.

Cinta Tuhan itu tangguh dan tidak kekurangan akal. Pada

titik di mana saya sudah sangat tidak kuat, di mata dan hati

saya melintas Yohanes 10. Gembala yang baik. Ada
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bagian ayat yang berbicara dengan sangat nyata, “… domba-

domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya.

Tetapi seorang asing pasti tidak akan mereka ikuti ….”

"Akhiri saja hidupmu," pasti bukan suara Gembala saya.

Gembala saya itu ajaib dalam keputusan dan agung dalam

kebijaksanaan-Nya. Dia ahli membalikkan segala sesuatu.

Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan-Nya dan sumbu

yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan-Nya.

Dari titik ini, saya menetapkan hati akan memilih untuk

mengikuti suara Tuhan bukan suara orang asing; dan untuk

hidup, membuktikan bahwa kasih Tuhan itu cukup untuk

menopang hidup saya dan anak-anak. Sampai sekarang saya

belum punya rumah untuk diwariskan kepada anak saya nanti,

tapi saya membangun tekad yang semakin besar untuk

mewariskan kepada anak-anak saya kebenaran bahwa Tuhan

itu baik. Cinta-Nya besar, tangguh, kuat, dan tidak mudah

menyerah.

Saya juga kembali mengingat square watermelon, salah

satu artikel yang menuliskan keinginan orang di Jepang untuk

membuat semangka berbentuk kotak. Itu bisa dilakukan

dengan memasukkan melon ke kotak kaca yang kuat yang

berbentuk persegi.
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Dari kecil, nenek saya di kampung sangat suka

menceritakan nabi-nabi dan Tuhan Yesus. Dari kecil sampai

kuliah saya hidup di persekutuan dan gereja. Sesudah besar,

saya pernah bergabung dengan LAI, membantu

menerjemahkan handbook untuk Penerjemahan Alkitab.

Tetapi kesedihan dan pukulan-pukulan hidup ini bisa

membuat saya menyatakan tidak mau berurusan dengan

Tuhan.

Suami saya, sejak remaja aktif di persekutuan remaja

gereja. Menjadi Ketua Pemuda. Koordinator Persekutuan

Kampus. Majelis Gereja. Tetapi saat ini saya tidak tahu apa

yang terjadi dengannya. Ia menikah lagi dan menganut agama

istrinya.

Saya sungguh berdoa agar lembaga seperti gereja dan

persekutuan serta para aktifisnya untuk hidup bergaul dengan

Tuhan secara pribadi. Dunia ini bisa menarik kita sangat kuat

jika kita tidak terus menengok Tangan yang pernah dipaku

demi kita membentuk kita, seperti kotak kaca itu membentuk

semangka seperti yang diinginkan orang di Jepang.
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Sekarang hampir tiga tahun pengalaman pedih dan pahit

itu terjadi. Jika saya merenung dan melihat ke belakang,

kadang air mata saya masih mengalir. Tetapi hati saya yang

masih retak-retak menaikkan ucapan syukur, karena saya

mengalami hal-hal berikut.

1. Saya mengalami dan merasakan cinta Tuhan yang besar,

kuat dan tidak mudah menyerah—cinta yang mengatasi

semua pemberontakan saya dan perlawanan saya,

2. Saya memiliki teman-teman yang mengasihi saya, yang

dengan sabar mendengarkan waktu saya marah-marah,

memeluk waktu saya ketakutan, mengirimkan e-mail

waktu saya tidak mau bicara, mengirimkan SMS waktu

saya merasa tidak bisa bergerak maju, serta mendoakan.

Dikasihi orang pada waktu kita baik dan manis itu hal

biasa. Tetapi waktu kita sangat tidak seimbang,

menjengkelkan dan sulit dipahami, lalu ada orang-orang

yang mengasihi Anda, itu sungguh mengharukan dan

sungguh berharga. Teman-teman seperti itu saya hitung

sebagai anugerah yang hanya bisa datang dari Tuhan

saja,
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3. Saya belajar bahwa acap kali Dia dekat, tetapi kita tidak

melihat tangan-Nya. Saya juga belajar tentang pelayanan

Roh Kudus. Roh Kudus menghibur waktu hati kita sangat

menderita dan tidak ada ucapan dan penghiburan teman

yang mempan atau mampu masuk ke dalam hati. Roh

Kudus menolong kita mengampuni, melepaskan kita dari

kepahitan, memberkati dan mendoakan orang yang

melukai kita. Roh Kudus memahami Anda waktu semua

orang rasanya tidak bisa memahami Anda. Roh Kudus

bahkan menemani Anda pada waktu semua teman

sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing.

Saya belajar bahwa jika saya sangat takut dan cemas

akan sesuatu, Roh Kudus menguatkan saya dengan suara

yang lembut dan sabar, menunggu saya sampai

tenang. Dia berkata, "Jangan takut."

Ada beberapa 'ketakutan" yang sampai sekarang belum

berani saya masuki dan coba mengatasinya. Tetapi saya tahu

Tuhan menunggu saya menyerahkan diri untuk berani

melewatinya bersama Tuhan.
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Saya bersyukur untuk komunitas LK3. Bagi saya kelompok

ini mewadahi "orang-orang yang sedang rusak". Orang-orang

yang tersisih. Orang-orang "pinggiran". Menerima orang pada

waktu mereka masih jelek. Mengasihi mereka pada waktu

mereka berantakan. Orang-orang dengan masalah yang tidak

kunjung selesai. Hati saya sungguh berdoa, kelompok ini terus

dibangun di atas dasar kasih dan pengenalan akan Tuhan.

Hanya kasih Tuhan yang tidak tergoyahkan yang bisa

memulihkan kehancuran hati dan hidup kita. Di dalam

kelompok kita ini banyak orang yang hancur hati, dan tidak

tahu hidupnya akan dibawa ke mana.

“Percayalah, cinta-Nya sungguh kuat dan tidak akan

menyerah menghadapi semua pemberontakan, kekurangan

dan keterbatasan serta kelemahan kita. Mari arahkan hati

kita kepada-Nya. Jangan tunggu lama-lama. Tuhan sungguh

baik. Pengalaman saya membuktikan, hidup kita yang sulit

dapat kita rayakan. Sebab Tuhan tidak pernah menyerah

untuk mencintai kita anak-anak-Nya.”
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Seni Pertama

Masalah Tidak untuk Disimpan,

Tetapi Dibagikan

Menyimpan masalah adalah kecenderungan manusia pada

umumnya. Waktu manusia pertama Adam jatuh ke dalam

dosa, dia menyembunyikan diri. Menghindar agar masalah kita

tidak diketahui oleh siapa pun sudah menjadi naluri

kebanyakan manusia setelah jatuh dalam dosa.

Dalam pengalaman konseling kami menerima ribuan

kasus dalam 7 tahun terakhir ini, pada umumnya orang

datang memandang kesulitannya dengan cara sempit.

Paradigma yang paling umum dalam memandang kesulitan

dan penderitaan adalah:

Pertama, menghubungkan masalahnya langsung dengan dosa

terutama dengan dengan dosa orangtua atau nenek
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moyangnya. Tidak bisa disangkal memang akar masalah dan

penderitaan manusia adalah dosa. Semua kita sudah

berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun jangan dosa

selalu dikambing-hitamkan sebagai penyebab segala kesulitan

hidup. Ada banyak faktor lain yang bisa menyebabkan

penderitaan manusia. Sebut saja karena faktor alam, karena

kesalahan atau kelalaian manusia lainnya, faktor setan, dan

sebagainya. Sebagai contoh adalah Ayub. Meski ia saleh tetap

saja mengalami penderitaan yang sulit kita bayangkan andai

itu terjadi pada diri kita.

Kedua, roh jahat dikambinghitamkan sebagai satu-satunya

penyebab masalah atau penderitaan. Setan disudutkan

sebagai penyebab kebiasaan buruk seperti berzinah. Jika

paradigma seseorang setan sebagai penyebab tunggal dan

utama, maka pendekatannya biasanya adalah dengan

melakukan pengusiran setan (eksorsis). Ini tentu keliru. Jika

kita menganggap setan sebagai penyebab, maka kita tidak

akan merasa perlu ikut bertanggung jawab. Sebagai contoh :

Ada seorang wanita yang depresi minta konseling ke LK3

karena suaminya selingkuh. Ia berkata sedang marah kepada

suaminya karena ketahuan selingkuh. Menurut wanita ini
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suaminya dengan jujur minta didoakan oleh dirinya, karena

suami merasa merasa sedang dirasuk roh zinah. Suaminya

mendengar diagnosa itu dari seorang penginjil. Menghadapi

kasus seperti ini, si suami yang doyan selingkuh ini akan sulit

ditolong dan disembuhkan karena dia memindahkan

tanggungjawabnya kepada setan. Setan hanya provokator,

tetapi pria yang doyan selingkuh itulah eksekutor. Dialah yang

bertanggungjawab. Dia bisa berkata tidak pada godaan setan

untuk berzinah.

Ketiga, kebanyakan klien kami yang berasal dari budaya

timur, menganggap kesulitan hidup tertentu seperti anak

menggunakan narkoba dan atau sudah terinfeksi virus HIV

sebagai aib yang memalukan. Akibatnya anggota keluarganya

akan sulit berbagi dan mencari bantuan. Masalah akan

disimpan selama mungkin. Kasus yang paling banyak adalah

jika anggota keluarga mengalami depresi, skizofrenia dan

gangguan jiwa lainnya. Dengan menyimpan masalah, maka

masalahnya bertambah banyak.

Prinsip pertama untuk mengalami pemulihan diri secara
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mandiri adalah tidak malu mengakui masalah Anda kepada

seseorang yang Anda percayai.

Mengapa masalah bukan untuk disimpan, tetapi dibagikan.

a. Hidup penuh sukacita tanpa topeng

Hampir sembilan bulan Raja Daud menyimpan rahasia

perzinahannya dengan Batsyeba, dan pembunuhan yang ia

lakukan terhadap Uria suami Batsyeba. Sebagai manusia

normal dan punya jabatan penting di negaranya, tak mudah

bagi Daud membuka masalahnya. Berzina dan membunuh

adalah dosa yang sangat berat konsekuensinya. Dalam buku

hariannya, Daud menceritakan betapa emosinya tertekan

selama menyimpan dosa itu.

Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu

karena aku mengeluh sepanjang hari; sebab siang malam

tangan-Mu menekan aku dengan berat, sumsumku

menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas.

Dosaku kuberitahukan kepada-Mu dan kesalahanku

tidaklah kusembunyikan; aku berkata, "Aku akan

mengaku kepada TUHAN pelanggaran-pelanggaranku…”
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Sampai suatu ketika Natan sahabatnya mengunjungi

Daud di istana. Dalam dialog yang singkat dengan Nathan Sang

Raja membukakan dosa yang sudah beberapa bulan terakhir ia

sembunyikan. Apa yang terjadi sesudah pengakuan itu ? Daud

merasa lega. Sebab selama ini ia hanya mengaku kepada

Tuhan, tetapi kali ini ia berhasil mengaku kepada seseorang

yang megenalnya dengan baik, yakni sahabatnya Natan.

Pengakuan itu memulihkan dirinya. Ia merasakan kembali

sukacita dan semangat hidup yang sempat punah dari dalam

dirinya. Dalam satu tulisannya ia bersaksi :

“Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-nya,

yang dosanya ditutupi! Berbahagialah manusia, yang

kesalahannya tidak diperhitungkan TUHAN, dan yang

tidak berjiwa penipu! … Dosaku kuberitahukan kepada-

Mu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan; … dan

Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku.”

Pengalaman menyembunyikan dosa sangat membuat

kita menderita. Sebaliknya, pengalaman mengakui dosa

secara terbuka, justru akan membuat kita pulih dan
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disembuhkan. Pengalaman Daud di atas kiranya akan

mendorong kita tidak malu dan takut berbagi masalah.

Merenungkan pengalaman Daud ini, kami teringat

pengalaman seorang klien kami, Jeanny. Ia adalah salah satu

pendengar program Konseling Radio kami di Radio Pelita

Kasih. Jeanny menjalani kehidupan seks bebas saat usianya

masih belasan tahun. Meski lewat telepon, Jeanny mengaku

merasa plong setelah cerita kepada kami. Beberapa hari

kemudian kami mengunjungi rumah keluarganya.

Hampir enam jam kami mendengarkan kisahnya. Itu

juga hari pertama dia mengakui perselingkuhannya dengan

beberapa sahabat dekatnya. Seolah membongkar lemari yang

penuh barang busuk, ia memaparkan kisah hidupnya kepada

kami. Tak terbayangkan. Dia adalah seorang aktifis gereja,

bahkan ikut merintis berdirinya sebuah gereja. Aktif

mengabarkan Injil ke berbagai daerah.

Namun, tak seorang pun tahu, termasuk suaminya

sendiri, bahwa ia berselingkuh dengan lima pria sepanjang

hidup pernikahannya. Barulah setelah ia mengalami stroke, ia

mencari kami untuk membagikan semua hal yang memalukan

itu. Yang menarik adalah sesudah mengalami stroke itulah
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Jeannya berani mengakui kepada sang suami apa yang ia

sudah lakukan secara sembunyi sembunyi selama ini. Inilah

sebagian sharing Jeanny dan suaminya kepada kami :

Ibu Jeanny (44 tahun) tinggal bersama

suaminya, Pak Hari, di kawasan Jakarta Timur.

"Kami sudah menikah 25 tahun,” kata Pak

Hari. ”Enam bulan lalu istri saya mendadak

lumpuh. Hanya dalam hitungan bulan, berat

badannya tinggal 37 kg. Waktu sakit itulah istri saya

tiba-tiba menangis tersedu-sedu dan mengaku

pada saya bahwa selama masa perkawinan kami, ia

sudah berselingkuh dengan lima laki-laki. Sejak

remaja Jeanny memang menjalani gaya hidup free-

sex (teradiksi seks). Saya tahu itu. Tapi istri saya

’kan sudah bertobat dan aktif melayani, sudah

menginjil ke mana-mana, sudah merintis gereja

dengan saya. Saya pikir ia sudah bebas."

Mulanya sulit bagi Pak Hari menerima

pengakuan istrinya. Jiwanya tertekan. Dia harus

memilih antara meninggalkan sang istri atau

mengampuni. Namun, terbayang salib Kristus di
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matanya, dan terngiang-ngiang doa Kristus di

telinganya, “Ya Bapa, ampunilah mereka karena

mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.” Pak

Hari tidak punya pilihan lain. Dia mengampuni dan

menerima Jeanny apa adanya karena Kristus.

Sementara Ibu Jeanny merasa sangat bersukacita

setelah mengakui dosa dan kesalahannya kepada

sang suami.

Menceritakan hal yang memalukan seperti

pengalaman Jeanny tentu tidak mudah. Namun di akhir

sharing-nya Jeanny berkata, "Saya minta Pak Julianto

menceritakan pengalaman buruk kami ini pada banyak

orang agar tidak terulang. Saya bodoh. Jangan ada yang

meniru saya.”

b. Supaya kita bertumbuh lewat masalah

Mengapa masalah jangan disimpan, tetapi dibagikan?

Sebab Allah rindu kita bertumbuh dalam karakter kita sebagai

orang percaya. Salah satu karakter yang Allah kehendaki

adalah kejujuran. Hidup apa adanya. Allah mau kita jujur
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dengan perasaan-perasaan kita, termasuk hal yang negatif

sekalipun. Salah satu kecenderungan manusia adalah

memakai topeng, agar terlihat baik dari luar. Kita berusaha

menampilkan kelebihan dan kebaikan-kebaikan kita saja. Kita

berusaha menutup rapat kelemahan dan kegagalan kita.

Namun dalam pengalaman orang-orang yang dipakai Tuhan

dalam kitab suci, mengaku kepada orang yang kita percayai,

adalah sarana merendahkan diri kepada Allah.

Coba perhatikan kesaksian-kesaksian di beberapa gereja

atau persekutuan yang pernah kita hadiri. Umumnya

kesaksian yang disampaikan adalah mukjizat, kuasa doa,

keberhasilan dalam bisnis, dan berkat Tuhan lainnya. Tentu ini

membuat pendengarnya kagum. Tetapi sesungguhnya

bukankah kita juga punya kisah sedih, kegagalan, dan

kesedihan yang layak dibagikan dan bermanfaat bagi orang

lain.

Kitab Suci mengajarkan pentingnya kejujuran mengakui

dosa, emosi-emosi negatif, dan kegagalan kita. Yakobus 5 ayat

16 berbunyi “Karena itu hendaklah kamu saling mengaku

dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh!” Ayat

ini menegaskan dua hal penting.
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Pertama, pengakuan kita tidak cukup kepada Tuhan.

Harus ada pengakuan kepada sesama. Kata ”saling” dalam

ayat itu menunjukkan percakapan antara dua orang atau

lebih. Dosa perlu dibukakan kepada orang lain. Sebab kalau

hanya kepada Tuhan, kita cenderung mudah lupa siapakah

kita.

Kedua, mengakui perasaan kita, terutama kesalahan kita,

adalah awal kesembuhan (… supaya kamu sembuh!). Belajar

mengakui kegagalan, dosa, dan kehancuran kita adalah bagian

solusi Allah memulihkan kita. Bila kita jujur mengakui

keberadaan kita sesungguhnya, kita dibantu menyadari

keadaan diri kita yang paling dalam. Kita akan menjumpai diri

kita yang rapuh dan terbatas. Kita adalah bejana tanah liat

yang mudah retak, yang selalu membutuhkan Sang Penjunan

(Pencipta). Sebagai manusia berdosa, kita rapuh. Kita butuh

orang lain mendampingi kita menjalani luka hati kita, atau

saat-saat kita gagal. Sehingga kita bisa lebih tegar karena

merasa tidak sendirian.

Ucapan bahagia dalam Khotbah Yesus di Bukit

menguatkan kebenaran ini. Dalam khotbah itu, Yesus

menegaskan bahwa masalah seperti dukacita, kelaparan,
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kemiskinan, dan penghinaan dapat membuat kebahagiaan kita

justru tumbuh. Yesus berkata,

"Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,

karena merekalah yang empunya Kerajaan Surga.

Berbahagialah orang yang berdukacita, karena mereka

akan dihibur. Berbahagilah orang yang lemah lembut,

karena mereka anak memiliki bumi. Berbahagialah orang

yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka

akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah

hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.

Berbahagialah orang yang suci hatinya, kaerna mereka

akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya

oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya

Kerajaan Surga. Berbahagialah kamu, jika karena Aku

kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan

segala yang jahat” (Matius 5:3-11).

Ungkapan Yesus di atas menegaskan bahwa kebahagiaan

kita diasah dan diuji oleh masalah, kegagalan, dan

penderitaan. Orang yang merasa bahagia dalam keadaan baik

namun merasa tidak bahagia saat keadaan buruk,
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sesungguhnya itu hanya kebahagiaan palsu. Kebahagiaan

sejati adalah kebahagiaan bukan karena situasi dan kondisi.

c. Menyembunyikan masalah, menambah masalah

Menyimpan masalah akan menambah masalah dan

menyimpan luka hati hanya akan memperparah luka itu.

Menyimpan dosa bisa memperbanyak dosa. Masalah dapat

berkembang jika didiamkan, sebab masalah selalu tumbuh

dalam kegelapan. Lama-kelamaan masalah menjadi besar dan

makin melukai kita. Tapi kalau kita mau mengakuinya,

membawanya ke dalam terang persekutuan dengan sesama,

maka beban kita akan berkurang.

Saat kita punya masalah dan jatuh dalam dosa, biasanya

Iblis mendorong kita menyembunyikannya. Iblis berkata,

“Sudahlah, kegagalanmu itu unik, tak ada yang mengerti itu.

Tak usah ceritakan, nanti kamu malu.” Inilah tipuan si jahat.

Sesungguhnya kita semua orang berdosa. Tak ada yang unik

dalam diri kita, termasuk masalah kita.
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Menyimpan masalah dan dosa, acap kali justru hanya

menyuburkan kesombongan kita. Kita cenderung ingin agar

orang lain tahu bahwa kita selalu dalam keadaan baik, tanpa

masalah. Biasanya kalau orang bertanya, “Apa kabar…?” kita

akan menjawab, “Kabar baik!” Tetapi apakah benar keadaan

kita sungguh-sungguh baik?. Memang, ada masalah-masalah

tertentu yang bisa kita selesaikan dengan baik. Tapi bukankah

tak jarang ada masalah yang terlalu besar untuk kita hadapi

sendiri?

Yesus sendiri pernah minta agar murid-murid-Nya

mendoakan Dia saat jiwanya tertekan dan sangat sedih. Yesus

pun pernah merelakan sebagian beban salib-Nya dipikul

Simon Kirene, saat Dia sendiri sudah tak berdaya. Kita masing-

masing perlu “Simon Kirene-Simon Kirene”. Saat masalah kita

terlalu besar untuk kita tangani, kita membutuhkan satu atau

dua atau lebih teman untuk membantu kita. Entah untuk

mendengarkan, menghibur, mendorong, atau menerima kita

tanpa syarat. Kita membutuhkan sahabat untuk mendoakan,

atau bahkan sekadar memeluk saat kita merasa kesepian.
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Jadi, tak ada gunanya menyembunyikan masalah, entah

itu luka atau kepahitan kita. Tidak ada yang diuntungkan dari

sikap itu. Sebaliknya jika Anda menceritakannya, tidak hanya

orang lain terhibur, tetapi juga diri anda. Motto pelayanan LK3

adalah “Bagikanlah penderitaan Anda, maka penderitaan

Anda akan berkurang. Bagikanlah kebahagiaan Anda, maka

kebahagiaan Anda akan berlipat ganda.”

Mengapa Anda tidak mencari seseorang yang Anda

percayai, dan membagikan masalah Anda? Carilah dan

milikilah ”Natan” dalam hidup Anda pribadi. Carilah ”Simon

Kirene” tempat Anda berbagi beban hidup. Membagikan

masalah adalah pintu menuju kemerdekaan. Carilah sekarang

juga!

Pengalaman pentingnya membagikan masalah dialami

klien kami bernama Tata. Ia lama menyimpan masalah yang

memalukan buat dirinya. Tetapi menyimpan itu makin

membuatnya tertekan.

Kalau bicara soal kehidupan yang sulit, Tata sudah

mengalaminya sejak kecil di desanya di Lampung.

Walaupun begitu dia bersyukur bisa tamat SMA dan
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mengikuti kursus akuntansi dan komputer sambil bekerja

paruh waktu. Hidupnya berubah setelah dia pindah ke

Jakarta dan bekerja di perusahaan milik kenalan

orangtuanya. Tata merasa at home dengan suasana

kerjanya yang baru.

Tetapi ketenangan ini terusik ketika empat tahun

kemudian Tata berkenalan dengan seorang pria. “Aku

belum pernah pacaran,” katanya, “jadi waktu pria ini

menyatakan perasaan tertariknya padaku, aku sangat

tersanjung dan bahagia. Apa pun yang dia inginkan tidak

bisa aku menolaknya. Aku tidak ingin membuatnya

kecewa.”

Ketika pria itu berhenti dari pekerjaan karena suatu

masalah di dalam perusahaannya, Tata ikut menanggung

biaya hidupnya. Juga waktu pacarnya mengalami

kecelakaan dan tinggal sendirian. Tata berinisiatif

merawatnya. Tapi kedekatan ini juga yang akhirnya

membawa malapetaka. Tata tidak mampu menolak

bujuk rayu pacarnya sehingga mereka melakukan

hubungan seksual.

Kurangnya pendidikan mengenai seks membuat

Tata tidak menyadari bahwa sebenarnya dia sedang
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mengandung. Suatu hari teman sekantornya

menceritrakan keadaan istrinya yang sedang hamil. “Aku

merasa, wah … sepertinya aku juga mengalami hal yang

sama!” Tata mulai bingung dan gelisah. Dia seperti

disambar petir saat besoknya menerima hasil

laboratorium: positif!

”Aku langsung mencari wartel dan

memberitahukan pacarku bahwa aku hamil. Waktu itu

dia sedang di daerah. Dia berjanji akan datang. Tiba di

rumah (aku dapat kamar di mess perusahaan) aku

langsung masuk kamar, mengunci diri dan menangis

sejadi-jadinya. Kupukuli perutku sekuat-kuatnya. Aku

sangat menyesal, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu

kesedihan, kebingungan, ketakutan dan semua perasaan

yang lain berkecamuk dalam diriku, sampai terasa sesak

sekali dada ini,” Tata melanjutkan ceritanya.

Setelah lelah menangis Tata mencoba

menenangkan diri. “Kuputar radio, kutemukan

gelombang RPK yang malam itu kebetulan sekali sedang

membahas kehamilan di luar pernikahan.” Tata

menyimak baik-baik dan mencatat nomor telepon yang

bisa dihubungi.
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Hari minggu pagi di saat teman-teman keluar dari

mess, Tata mencoba menelpon seorang hamba Tuhan.

”Terdengar suara yang sangat lembut dan ramah

sehingga aku langsung menangis tanpa bisa

mengucapkan sepatah kata pun. Dangan sabar hamba

Tuhan tersebut menunggu selesai menangis, dan siap

menceritakan masalah yang sedang aku hadapi.”

Suara di telepon menghiburnya dengan

mengatakan, sekotor apa pun perbuatan kita kalau mau

mengakui dan meminta ampun kepada Tuhan, pasti

Tuhan akan melupakan semua pelanggaran yang sudah

kita buat. Bahwa melalui setiap kejadian dalam hidup

kita Tuhan punya rencana yang indah bagi.

Tata mulai merawat kandungannya dengan

makanan yang bergizi dan minum susu khusus untuk ibu

hamil. Dia juga meminta maaf kepada bayinya karena

pernah menolaknya. Tata mendapat informasi mengenai

rumah singgah untuk para ibu yang punya masalah

sepertinya. Sebulan setelah itu, pacarnya datang. Tata

masih sempat memberi uang kepada pria itu sebagai

pengganti biaya perjalanannya. Tetapi setelah pamitan

untuk menengok saudaranya, laki-laki itu menghilang
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seperti ditelan bumi. Dalam keadaan perut yang sudah

semakin membesar Tata mencari-cari pacarnya. Tapi

hasilnya nihil. Dia coba menelepon ke rumah orangtua

pacarnya di kampung, tetapi Tata mendapat kabar pria

itu tidak ada di sana.

Tuhan, bagaimana ini? Aku tidak tahu harus

berbuat apa, pikiranku kacau, kalut dan entah apalagi.

Tidak ada kata-kata yang pas untuk mengungkapkan

semua yang aku rasakan Aku sudah putus asa, tapi ada

sesuatu yang mendorongku untuk tetap kuat. Aku sadar

bahwa pimpinan dan teman-teman sekantor mulai

curiga dengan perubahan tubuhku. Namun mereka tetap

baik. Saat aku mengajukan pengunduran diri,

pimpinanku bertanya apakah aku hamil, aku tidak

menyangkal. Aku tidak mungkin tetap bekerja dengan

perut membuncit.

Tata masuk rumah singgah saat usia kandungannya

enam bulan. Sebelumnya dia berpesan pada

pimpinannya, agar tidak memberitahukan keadaan yang

sebenarnya kepada keluarganya. Istri pimpinannya minta

dikabari jika dia melahirkan.
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Pada tanggal 26 Juni 1999, pukul 11.15 Nana lahir;

bayi perempuan mungil seberat 2,70 kg dengan panjang

48 cm. “Aku menatap anakku, rasa bahagia, terharu

tetapi juga sedih bercampur jadi satu. Syukurlah,

tubuhnya sempurna. Kulitnya kemerahan, matanya agak

sipit seperti ayahnya,” kata Tata mengungkapkan

perasaannya saat itu.

Lewat dua bulan. Tata tinggal di rumah yang

disewakan mantan bosnya. Tetapi dia kembali melihat

realitas hidup. Dia harus bekerja untuk menghidupi

dirinya dan Nana. Kalau Tata bekerja, di mana Nana

ditaruh? Akhirnya Tata menelpon keluarganya. Kakaknya

menangis gembira karena si adik yang berbulan-bulan

dicari, sudah kembali. ”Saya bersyukur, keluarga saya

menerima saya kembali. Terutama kakak saya. Dia

mengurus semua untuk kami,” Tata mengungkapkan.

Dengan keputusan keluarga itu, Tata kembali ke

orangtuanya. ”Apa pun risikonya, kita jalani,” demikian

tekad keluarga Tata. Dukungan yang besar dari keluarga

membuat Tata. Karena keluarga tidak malu, para

tetangga ikut memberi support. ”Ini adalah anugerah

Tuhan semata,” Tata mengenang saat-saat sulit itu.
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Karena tidak ingin bergantung pada orangtua Tata

kembali ke Jakarta, memenuhi permintaan mantan

bosnya untuk kembali bekerja. Ini adalah pilihan yang

sangat sulit karena itu berarti harus berpisah dengan

Nana. Setelah tiga bulan berpikir, Tata memutuskan

untuk menerima tawaran tadi.

Tetapi ternyata hidupnya sudah berbeda. Godaan

kesepian dan kebutuhan teman untuk curhat membuat

Tata kembali menjalin hubungan dengan pria beristri

yang punya kedudukan cukup terpandang dan kebetulan

juga teman lama keluarga. Dia tahu ini tidak benar,

tetapi lagi-lagi dia tidak mampu mengesampingkan

perhatian yang begitu besar dari pria ini. ”Aku tahu akan

sangat sakit kehilangan orang yang bisa menjadi teman

saat aku sedih, saat aku ingin dilindungi, saat aku butuh

teman ngobrol.”

Akhirnya, waktu itu pun tiba. Hubungan mereka

berakhir setelah Tata membohongi laki-laki itu, ”Aku

terlambat haid,” katanya lewat telepon. Pria itu lebih

memilih keluarga dan kariernya. Tata kembali sendirian.

“Selama satu tahun hampir setiap hari aku menangis,
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setiap kali mengingatnya air mata selalu tidak bisa

kutahan,” kenangnya.

”Pernah terpikir,” gumam Tata suatu ketika, ”aku

ingin jadi pelacur saja. Tidak ada perasaan bersalah. Toh

ini profesi. Tapi apa kata Nana nanti? Terkadang aku

merasa benci dengan diriku sendiri yang mudah terbuai

dengan rayuan laki-laki.”

Perkenalan kami dengan Tata terjadi setelah Tata

mendengarkan siaran LK3 di Radio Heartline FM. Tata

memberanikan diri mengirimkan pesan singkat, yang

dilanjutkan dengan pertemuan tatap muka. Tata juga

kami pertemukan dengan teman-teman yang

mempunyai masalah mirip dengannya. Dengan

keterbukaannya mulai pikirannya menjadi lebih tenang

dan terang.

Sekarang masalah datang dari pimpinannya sendiri

yang seringkali menggoda dan melecehkannya. Hidup

Tata mulai tidak tenang. Setiap hari waswas dan takut.

Sebagai bawahan, tidak pantas rasanya menolak, apalagi

istri pimpinannya sangat baik padanya. Tata merasa

berhutang budi. Pimpinannya selalu mencari

kesempatan untuk bisa berduaan dengan Tata sehabis
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jam kantor. Seringkali Tata disuruh lembur dengan

alasan pekerjaan yang harus dibahas. Tapi ujung-

ujungnya pimpinannya mencoba menggoda Tata. Namun

Tata bertahan. Lewat konseling dan kelompok sharing

akhirnya Tata mampu belajar mengatakan “tidak”

untuk hal-hal yang pernah membuatnya jatuh. Setelah

beberapa saat konseling di kantor LK3, Tata memutuskan

pindah kerja. Meski Gajinya tidak sebesar waktu di

pabrik, dia merasa senang sudah belajar berkata tidak

pada godaan dosa. Dia belajar menjalani hidup hari demi

hari. Karena anugerah Tuhan ada pada setiap hari yang

ia lewati. Kini ia kembali ke kota asalnya dan mendidik

anaknya sendiri dengan perjuangan iman yang tidak

mudah.

d. Pelayanan besar lahir dari luka yang besar

Menceritakan masalah memang kadang menambah luka

dan rasa malu. Hal itu menggoda kita tetap menyimpan luka.

Namun Rick Warren pernah menulis, bahwa Allah itu tak

pernah menyia-nyiakan luka kita. Allah mau dan siap
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menggunakan luka hidup kita berdaya guna bagi sesama kita.

Karya dan pelayanan kita yang besar selalu datang dari

pengalaman luka yang besar. Sahabat kami Yohanes Surya,

seorang Fisikawan, dalam komentarnya tentang buku ini

berkata, “Dalam dunia sains, banyak penemuan besar terjadi

karena adanya masalah. Tanpa masalah dunia ini terasa

hambar dan tidak akan muncul penemuan-penemuan besar

dan orang-orang besar...”

Dalam komunitas keluarga penderita HIV/AIDS, misalnya

seorang sahabat kami yang adiknya terinfeksi HIV bersaksi,

“Saya selalu dikuatkan dalam kelompok ini, karena melihat

perjuangan dan pergumulan teman-teman saya jauh lebih

besar dari saya ….” Sahabat kami itu dikuatkan melihat

keteguhan iman dari teman kelompok yang senasib

dengannya. Siapakah yang dapat menguatkan orangtua yang

punya anak penyandang autis kalau bukan orangtua dengan

problem yang sama? Siapa yang dapat membantu seorang

pecandu kalau bukan mereka yang pernah jadi pecandu? Kami

selalu mengingatkan para orangtua pecandu, bahwa punya

anak teradiksi narkoba adalah sebuah anugerah. Itu adalah

peluang yang Allah berikan untuk belajar percaya. Itu adalah
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pengalaman untuk dapat dibagikan kelak bersama rekan

senasib kalau masalah itu akhirnya selesai.

Kita tentu kenal Yefta. Seorang pahlawan Israel. Tapi

kalau ingat pengalamannya, sangat menyakitkan. Ia sangat

menderita. Latar belakang Yefta memang tidak

menguntungkan. Ia adalah anak dari seorang perempuan

pelacur yang dinikahi ayahnya. Namun, ayahnya punya anak-

anak juga dari istri yang lain. Suatu hari ia bertengkar dengan

saudara-saudara tirinya. Lalu ia diusir dengan kasar, disertai

kata-kata penghinaan. Yefta melarikan diri, kemudian terpaksa

menjadi kepala geng perampok di pinggiran kota. Sampai

suatu hari, Israel terjepit karena serangan bangsa lain. Dalam

situasi itu, beberapa tokoh Israel ingat kepada Yefta. Lalu ia

dipanggil untuk ikut berperang menyelamatkan Israel. Yefta

tidak kecil hati. Ia tidak menyimpan dendam. Dengan segala

kasihnya, ia membela dan menyelamatkan bangsanya,

termasuk saudara-saudara tirinya yang telah menyiksa dia.

Israel menang, dan Yefta menjadi pemimpin mereka.

Yusuf punya penglaman mirip dengam Yefta. Setelah

mengalami berbagai luka, kebencian, penghinaan, dan dijual
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menjadi budak, Yusuf akhirnya dipenjara karena fitnah. Tetapi

dia tidak menyerah, tidak putus asa. Ia selalu melihat ada

Tuhan dalam semua pengalaman hidupnya. Ia percaya Allah

yang sudah berjanji tidak akan ingkar kepadanya. Akhirnya,

setelah 13 tahun menjalani masa sukar dan limpah kepahitan

dalam penderitaan, Yusuf menang. Ia menjadi perdana

menteri di negeri yang ia tidak kenal sebelumnya. Ia menjadi

berkat tidak hanya untuk bangsanya, tetapi untuk seluruh

dunia waktu itu.

Jika kita ingin dipakai besar oleh Tuhan sebagai alat-Nya,

maka jangan pernah mengeluh atau menyerah saat

mengalami luka dan penderitaan. Sebaliknya bertahanlah,

berjuanglah, bagikanlah … ceritakanlah … dan rayakanlah!

Allah dapat menggunakan masalah Anda untuk menghibur

orang yang senasib dengan Anda.

Kami beruntung punya seorang sahabat dalam

komunitas LK3, Dyah namanya. Sekarang ia membimbing

banyak klien kami yang punya masalah dengan perceraian dan

perselingkuhan. Ia bisa menjadi berkat bagi banyak klien kami,

karena ia punya pengalaman. Inilah cuplikan kisahnya.
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Beberapa bulan lalu kami bertemu dengan Dyah.

Dia mendengar siaran LK3 di Radio Heartline FM. Pada

waktu yang disepakati, Dyah berkunjung ke kantor kami.

Saat bertemu dengan orangnya, sama sekali tidak

kelihatan bahwa Dyah adalah sosok yang rapuh. Dia

mengendarai mobil, penampilan elegan dan pintar,

serta wajah selalu tersenyum. Dia wanita karier yang

sukses. Lalu, apa masalahnya?

Empat tahun lalu Dyah bercerai dengan suaminya.

Tidak pernah dia bermimpi bahwa pernikahannya hancur

begitu saja. "Suamiku menjalin hubungan dengan wanita

lain," tuturnya. Saat Dyah menyadari, semuanya

terlambat. Palu diketok, dan Dyah menjalani sisa hari

dengan luka itu, sendirian. Harta, rumah, uang, dibawa

oleh suaminya.

Lara yang panjang dengan cucuran air mata dan

kesepian itulah yang dijalani Dyah setelah perpisahan

itu; mengurung diri di kamar, tak peduli siang dan

malam, tak peduli hari terus berjalan. Yang ada hanyalah

mengusap air mata dalam diam, terisak dan jauh

menerawang, melihat bulan dari kaca jendela kamar,

"Tuhan … di manakah Engkau? Aku sendiri…."
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Limapuluh hari, tak terasa Dyah berkurung di

kamar sendirian. Tanpa makan, dan hanya sedikit

minum. Hanya menghitung daun-daun dari pohon di

samping kamarnya, dari pagi hingga sore. Pada suatu

hari Dyah hampir pingsan. Sahabatnya, seorang ibu tua,

menggedor keras pintu kamarnya. Mulai saat itu Dyah

pun mulai belajar menghadapi realita hidupnya.

Di sinilah pentingnya teman. "Untung …," katanya,

segera meralat, "mestinya saya bilang 'Puji Tuhan', ya! Di

saat-saat limbung, saya bertemu orang-orang yang arif.

Saya masih ingat, ketika saya tidak lagi mampu

menguasai diri, dini hari aku menelepon kakakku untuk

sekadar kuminta menyanyikan lagu gereja tentang

penyerahan diri. Sekali waktu aku menelepon sahabatku.

Tapi aku tidak mampu berkata apa-apa, hanya terisak.

Dari seberang sana dia sabar menunggu aku selesai

menangis."

Melewati masa-masa itu, Dyah sungguh-sungguh

membutuhkan orang lain. Dia merasa tidak berdaya jika

harus melalui jalan di depan rumah yang ditempatinya

bersama suaminya dulu. Hatinya sangat pedih saat

terpaksa pergi ke mal yang sering mereka datangi.
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"Bahkan melihat huruf depan nama suamiku saja, aku

tidak sanggup!"

Pada akhirnya Dyah keluar. Kadang depresinya

muncul. Kalau itu terjadi, biasanya suaranya hilang.

Suatu hari tanpa sengaja Dyah mendengar program radio

LK3 di Heartline. Dyah mencatat nomor telepon kami.

Dia pun mencari kami. Konseling membantunya

menerima kesedihan dan perasaan terbuang. Dyah

menemukan Tuhan, Sang Pembalut Luka. "Memang

memerlukan waktu yang panjang, tetapi Dia berjalan

bersamaku dalam proses penyembuhan ini," kata Dyah

sambil menarik nafas panjang.

Saat ini Dyah sedang merayakan masalahnya. Dia

tahu, dia tidak sendiri. Banyak wanita lain juga

membutuhkan penopangan. Dengan mendengar curhat

para ibu ini, Dyah merasa lukanya sembuh pelan-pelan.

"Ini rupanya maksud Tuhan," katanya bijak, "aku jadi

lebih mengerti hati-Nya."

Empat tahun sudah berlalu, kenangan itu masih

ada. Yang manis kini mampu membuat Dyah tersenyum;

yang pahit tidak lagi menggigit. Sekarang Dyah merasa

lebih baik. Dia tidak lagi lagi terjebak masa lalu. Dia tidak
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mau menyesalkan apa yang sudah terjadi. “Nasi sudah

jadi bubur, sekarang aku mau jadikan bubur ayam yang

enak…saya tahu Tuhan membenci perceraian, tapi Dia

mencintai kami yang diceraikan. Saya tak pernah

merencanakan ini!” Demikian tegas Dyah meneguhkan

dirinya.

Sekarang Dyah menjadi ketua kelompok terapi Divorce

dan Affair di LK3. Kini Dyah dicari banyak orang yang

senasib dengannya. Mereka senang dapat penghiburan

dari Dyah, sebab Dyah punya pengalaman.

2. Kepada siapa kita membagikan masalah?

Membagi masalah membawa banyak keuntungan bagi

kita. Persoalannya kepada siapa kita menceritakan masalah

kita. Kita selalu merasa kuatir, “Jangan-jangan nanti ia

menggosipkan hal ini sehingga banyak orang lain tahu. Ah,

nggak usahlah.” Kekuatiran itu wajar. Sebab sebagian dari

klien kami kecewa dengan pendetanya, karena sharing yang ia

sampaikan keluar dalam ilustrasi di mimbar. Membagi

memang beresiko, bisa bisa pengalaman kita diketahui orang
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banyak. Kita dan keluarga menjadi malu. Namun tidak

membagi lebih beresiko. Jika kita terbiasa menyimpan dan

memendam masalah-masalah kita, dapat membuat hidup kita

tertekan.

Kisah Raja Daud tentu sangat menarik kita jadikan

contoh. Sebagai Raja dan orang yang sangat dihormati suatu

hari jatuh dalam dosa perzinahan disertai pembunuhan. Ia

berzinah dengan Batsyeba dan kemudian untuk

menghilangkan jejak suami Batsyeba di bunuh. Dalam situasi

ini Daud sangat tertekan. Ia takut dan malu jika sampai

ketahuan rakyatnya. Namun Daud ingat punya teman yang

sangat baik dan bisa dipercaya, Natan. Daud menceritakan

kepada Natan situasinya itu, dan setelah membagikan kepada

Nathan ia pun merasa lega.

Itulah untungnya punya teman atau sahabat yang bisa

dipercaya. Karena kepercayaannya yang besar pada Natan,

Daud tidak takut terbuka menceritakan kegagalan dan

dosanya. Setiap kita butuh sahabat seperti Nathan bagi Daud.

Sahabat yang kita percayai dan yang setiap saat dapat menjadi

tempat kita berbagi. Siapapun kita selalu saja ada saat
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dimana kita butuh doa, nasihat, pengharapan, dari sahabat

sahabat kita. Terutama saat kita mulai putus.

Salah satu klien kami awalnya malu punya anak pecandu

dan terinfeksi HIV. Wajar saja, sebab dia adalah seorang

rohaniwan pemimpin umat satu jemaat di bilangan Jakarta

Timur. Tentu saja ia harus menjaga imej, itu sebabnya ia

berusaha menutupi masalah anaknya. Namun setelah

mengikuti kelompok keluarga pecandu di LK3, ia mengalami

perubahan. Ia menjadi tidak malu untuk mengakui masalah

anaknya. Inilah awal pemulihan hidupnya. Beginilah ceritanya

:

Ibu Anna: Mengapa harus malu …?

Ibu Anna adalah seorang gembala jemaat di

sebuah daerah di Jakarta. Sebagai pendeta dan gembala

jemaat, tentulah sangat sukar baginya membagi

masalahnya. Kesulitannya tidak kecil. Kedua anaknya

teradiksi narkoba. Bahkan satu di antaranya telah

terinfeksi virus HIV/AIDS. Namun, konsep itu berubah
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banyak setelah ia ikut dalam komunitas kami. Ia tidak

lagi takut membagikan masalahnya.

Suatu hari dalam sebuah pertemuan komunitas

LK3, Ibu Anna meminta kami menyanyikan lagu “Kutahu

Bapa P'liharaku” yang kata-kata lengkapnya demikian:

Kutahu Bapa p'liharaku, Dia baik, Dia baik

Kuyakin Dia s'lalu sertaku, Dia baik bagiku

Lewat badai cobaan

Semuanya mendatangkan kebaikan

Ku tahu Bapa p'liharaku, Dia baik bagiku.

Pemimpin kelompok bertanya, mengapa Ibu Anna

memilih lagu itu. Maka keluarlah suatu kesaksian indah

dari ibu dua anak ini.

"Dua tahun yang lalu Tuhan memanggil suami saya

akibat kanker otak. Penyakitnya ketahuan tahun 2001.

Setahun kemudian ia masuk rumah sakit selama tiga

hari; lalu meninggal. Saya sudah berusaha semampu

saya untuk mengobati suami saya. Semua sia-sia. Saya

berontak kepada Tuhan. Mengapa Tuhan memanggil

suami saya? Suami saya baik, pendeta yang cinta Tuhan.
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Mengapa bukan si Anu, yang jelas-jelas kacau

hidupnya?”

Sejak 1996 Bu Anna sangat bergumul, sebab kedua

anaknya laki-laki dan perempuan terlibat pemakaian

obat-obatan terlarang. Mulanya Ibu Anna berusaha

mengatasi sendiri. Ia tidak memberi tahu suaminya.

Tetapi saat di rumah barang-barang mulai hilang dan

anak-anak menuntut uang lebih banyak; Ibu Anna

memberi tahu suaminya tentang persoalan ini.

Kabar ini membuat suami Ibu Anna shock. Sejak itu

kesehatannya menurun. “Saya membawa anak-anak

untuk direhabilitasi. Mungkin ada dua puluh kali, relapse

lagi. Saya betul-betul capek. Dua kali dibawa ke Manado,

bertemu teman, jatuh lagi," kata Ibu Anna. Waktu ayah

mereka akhirnya masuk rumah sakit, Ibu Anna mengira

anak-anaknya sadar, tapi ternyata tidak. Mereka tidak

peduli keadaan ayahnya. Malah saat Ibu Anna sibuk

merawat suaminya di rumah sakit, kedua anak ini

menjual barang-barang di rumah; untuk membeli obat

terlarang.
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Pada malam Tuhan akan memanggil suaminya,

seorang anggota jemaat berkunjung ke rumah sakit dan

mengatakan kepada Ibu Anna bahwa rancangan Tuhan

adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan

kecelakaan. Kalimat itu benar-benar meyakinkan Ibu

Anna bahwa Tuhan akan menyembuhkan suaminya.

"Saya benar-benar berharap," katanya. Tetapi saat

suaminya tidak sadarkan diri beberapa jam kemudian,

Ibu Anna membaca firman Tuhan yang menuliskan,

"Berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang

dikasihi-Nya!"

Ibu Anna bingung. Firman yang mana yang benar-

benar dari Tuhan? Apakah Tuhan akan mengambil

suaminya? Dia tidak bisa terima.

Namun akhirnya toh, Tuhan memanggil suaminya.

Hatinya hancur, merasa belum siap. Sebab saat itu

kedua anaknya masih kecanduan putaw. Bahkan satu di

antaranya terinfeksi virus HIV/AIDS. Saat sang suami

meninggal, kedua anaknya lagi asyik dengan obat setan

itu. Ibu Anna benar-benar marah kepada Tuhan. "Lebih

kurang satu bulan saya tidak mau berdoa, tidak

membaca Alkitab, tidak mau tahu tentang Tuhan,"
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katanya. Namun setelah itu, Ibu Anna kembali belajar

berserah. Dia pun belajar untuk bersyukur. Ia belajar

menyanyi, "Ku tahu Bapa p'liharaku, Dia baik, Dia baik …"

Sekarang ia meneruskan pelayanan suaminya,

menggembalakan sebuah sidang jemaat. Tadinya sebagai

pendeta dan gembala sidang, Ibu Anna malu

menceritakan kondisi kedua anaknya yang teradiksi

narkoba dan salah satunya terinfeksi HIV. Namun,

sekarang Ibu Anna rajin mengikuti terapi curhat senasib

keluarga dengan masalah HIV/AIDS LK3. Dan ia mulai

berani membagikan masalahya. Ia berprinsip, “Mengapa

harus malu …?”
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Seni Kedua

Masalah Tidak Untuk Disesali,

Tetapi Dirayakan

Umumnya orang mengeluh, menyesali peristiwa sulit

yang ia alami. Tak jarang kita tergoda mencari kambing hitam

alias menyalahkan orang lain saat ada musibah atau masalah

menimpa kita. Tatkala anak kita tiba-tiba malas sekolah,

prestasi belajarnya turun, dan akhirnya ketahuan

menggunakan obat-obat terlarang, rumah bisa seolah menjadi

neraka. Ayah menuding ibu, "Ngapain saja kau di rumah? Aku

kan sibuk kerja, mencari nafkah? Masa kau tidak tahu si Robin

pakai putaw?"

Sang ibu, yang tidak bisa menerima disalahkan begitu

saja balas berteriak, “Jangan sembarang menyalahkan orang

lain ya! Kamu enak-enakan di kantor dengan sekretarismu

yang genit itu, pulang malam terus. Kapan kamu punya waktu

untuk anakmu? Mana tanggung jawabmu sebagai kepala

keluarga?”
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Pertengkaran, pintu yang dibanting, makian, tangisan,

kecemburuan, mungkin pukulan akan mewarnai kehidupan

semua orang dalam rumah itu. Anggota keluarga lain jadi tidak

betah di rumah.

Menjadi Agen Penebus

Untuk menghadapi masalah, kita tidak membutuhkan

kambing hitam, tetapi kita membutuhkan "Juruselamat".

Pernikahan yang penuh konflik dan yang nyaris “mati”, perlu

ditebus. Penebusnya jelas, Tuhan sendiri. Namun Tuhan

membutuhkan “agen penebus”, yakni orang yang Dia pakai

untuk memulihkan keluarga. Kita tahu, sebaik apa pun produk

kita, tanpa ada agen yang menyalurkannya, produk itu tak

dapat tersalur dengan baik. Itu tak ada gunanya. Demikian

juga Penebusan Kristus. Dia sudah menebus kita, namun Dia

membutuhkan kita menjadi agen-Nya, untuk membawa

pengampunan dan damai di tengah konflik keluarga. Siapa

yang bisa jadi “agen penebus”? Tentu saja setiap orang yang

sudah mengalami karya penebusan Kristus secara pribadi.
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Orang yang sudah menerima Kristus artinya orang yang

sudah menerima penerimaan Kristus atas dirinya. Itulah

langkah awal menuju pemulihan dari konflik. Jika kita sadar

bahwa Kristus sudah menerima kita apa adanya, maka kita

pun dimampukan menerima diri apa adanya (bukan ”ada

apanya”), termasuk kelemahan dan kesalahan kita. Setelah itu

barulah kita mampu menerima orang lain (mengampuni) apa

adanya.

Menjadi “agen” penebus tentu saja tak mudah, butuh

pengorbanan. Agen-agen penjualan terbaik di perusahaan

besar, selalu orang yang rela berkorban. Hanya dengan

kerelaan diri berkorban bagi pasangan atau anak-anak, karya

penebusan Tuhan terwujud dalam rumah tangga kita yang

sedang dilanda masalah. Hubungan antarkeluarga yang sudah

retak akan dipulihkan.

Kebanyakan ibu yang suaminya menyeleweng, tergoda

meninggalkan atau menceraikan pasangannya. Kami

menantang mereka dengan pertanyaan ini, “Maukah Ibu

dipakai Tuhan untuk memenangkan suami Ibu kembali?” Kami

menegaskan bahwa sang istrilah yang paling tepat menjadi

“agen penebus”.
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Jika anak kita yang “hilang” karena narkoba, siapakah

orang terbaik yang bersedia mencari dan “menebus” anak itu

agar berbalik dari pergaulannya yang salah? Tentulah kita

sebagai orangtua atau saudara-saudaranya. Kalau kita

menunjukkan cinta yang berlimpah kepada si anak hilang;

jika si anak menerima cinta kita saat dia tidak layak

menerimanya, maka kemungkinan besar ia akan kembali. Hal

inilah yang kita baca dalam kisah anak yang hilang dalam Injil

Lukas. Selalu ada satu kata dan perbuatan yang mengubah

manusia, yaitu cinta.

Ibu Menjadi Agen Penebus Keluarga Kami1

Nurmala berkenalan dengan Theo tatkala dia sedang

bertugas sebagai perawat di sebuah rumahsakit. Cinta mereka

berkembang bak sinetron. Ketika itu si cantik Nur juga

“ditaksir” pria lain. Sampai-sampai Theo dan sang pesaing

sempat “duel” memperebutkan cinta Tiurma. Alhasil, Theo-lah

pemenangnya, walaupun dia harus mengorbankan telinganya

yang robek dalam duel.

1
Kesaksian pribadi Julianto Simanjuntak
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Sejak hari itu Theo selalu memperingati hari “ulangtahun

kuping”. Peristiwa ini juga diceriterakan kepada ketujuh anak-

anak mereka, yang lahir dari perkawinan Nurmala dan Theo

kemudian. Sayangnya, romantisme ini tidak berlangsung lama.

Theo punya kebiasaan judi dan minum. Seperti

umumnya mereka yang punya kebiasaan demikian, kekerasan

menjadi sesuatu yang akrab. Kalau dia sudah marah, semua

yang dalam rumah kena Nurmala pun diperlakukan sewenang-

wenang oleh suaminya. Hal-hal kecil saja seringkali memicu

amarah pria yang bekerja sebagai polisi ini. Kalah judi, marah.

Tiap hari Theo pulang dari kantor, makan siang, lantas pergi ke

rumah teman-temannya. Kadang-kadang, teman-teman

mereka bertandang ke rumah. Itu berarti judi dan mabuk.

Dalam situasi ini, Nurmala harus selalu waspada, jangan

sampai membuat suaminya marah.

Selain mendampingi suaminya sebagai istri polisi dan

aktif di persatuan ibu-ibu Bhayangkara, Nurmala membuka

toko kelontong di sebelah rumah mereka. Bakat Nur sebagai

pedagang mulai nampak. Kehidupan ekonomi keluarga

mereka membaik. Mereka membeli televisi, yang membuat

rumah mereka selalu ramai dengan anak-anak tetangga yang

ikut menonton. Kaum kerabat pun kerap menumpang di
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rumah dan beberapa bahkan disekolahkan. Mereka dikenal

sebagai keluarga yang pandai bergaul dan murah hati.

Pasangan Nurmala dan Theo dikaruniai delapan anak,

laki-laki semua. Waktu anak pertama lahir, laki-laki, tidak

terkatakan sukacita mereka. Sudah ada penerus marga. Dalam

waktu yang tidak lama lahir berturut-turut lima anak laki-laki.

Theo mulai berpikir, “Tidak ada boru (anak perempuan)-ku?”

Theo sendiri adalah anak bungsu dari tiga bersaudara laki-laki

semua.

“Anak ini harus perempuan,” kata Theo kepada istrinya

ketika Nurmala hamil untuk keenam kalinya. “Kalau tidak,

kuceraikan kamu!”

Aduh, Tuhan! teriak Nurmala dalam hati. Bagaimana ini?

Apa aku yang menentukan kelamin anak ini? Bagaimana kalau

suamiku benar-benar menceraikan aku? Apa kata keluarga?

Betapa malunya! Tidak ada yang bercerai dalam keluarga

kami. Ke mana aku harus berlindung?

Sepanjang masa kehamilannya yang sembilan bulan

sepuluh hari, Nur hidup dalam ketakutan akan diceraikan oleh

Theo. Belum lagi tekanan-tekanan dan kekerasan yang

dilakukan suaminya kalau kalah judi atau pulang dalam

keadaan mabuk.



70

Akhir Juli 1963 Nurmala melahirkan anak laki-laki lagi.

Stress berat yang dialaminya selama ini membuat Nurmala

mengalami pendarahan hebat dan hampir meninggal. Atas

saran dokter, semua keluarga sudah berkumpul, siap

“melepas” Nurmala mengakhiri penderitaannya. Tapi Tuhan

belum memanggilnya. Beberapa hari kemudian, Nurmala

sembuh dan boleh membawa bayinya pulang. Melihat

keadaan istrinya demikian, Theo tidak jadi menceraikan

Nurmala.

Theo masih tetap menantikan hadirnya seorang anak

perempuan. Dua tahun kemudian Nurmala hamil anak

ketujuh. Tetapi yang datang laki-laki. Tidak sampai setahun,

Tuhan memanggil si Bungsu ini. Tiurma sangat sedih. Entah

mengapa, perasaannya kepada putra bungsunya sangat

mendalam, sehingga dia merasa kehilangan sekali. Teddy

dimakamkan tidak jauh dari rumah mereka, di pemakaman

umum.

Suatu kali dalam keadaan mabuk, Theo marah besar.

Entah apa masalahnya, Nurmala tidak ingat. Tapi demikian

marahnya suaminya sampai dia tidak puas hanya menendang

dan menempeleng istrinya sampai ke luar rumah. Waktu Theo

masuk untuk mengambil gagang sapu, Nurmala melarikan diri
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dari rumah. Malam itu Nurmala tidur di atas nisan (kuburan)

Teddy.

“Nak, mengapa kau tidak mengajak Mama?” tangisnya

terisak-isak, sambil membelai batu itu. “Mengapa aku tidak

mati saja, Tuhan?” Dia tidak peduli kegelapan malam.

Paginya, anak-anaknya melihat Ibu mereka pulang masih

dengan wajah babak belur.

“Mama dari mana?” tanya si anak nomor enam.

“Dari kuburan adikmu.”

Waktu terus berjalan. Anak-anak mereka tumbuh

dewasa. Sifat buruk Theo “menurun” kepada anak-anak

mereka. Judi dan mabuk dengan mudah mereka pelajari dari

ayahnya. Rumah mereka seperti hotel. Anak-anak tidak

pernah di rumah, kecuali untuk mandi, makan dan tidur.

Dalam situasi seperti ini, lahirlah anak ke delapan tahun 1968.

Tidak lama setelah itu, karier Theo di kepolisian

mengalami masalah. Rupanya selama lima tahun terakhir Theo

menggunakan gaji polisi yang dipercayakan kepadanya untuk

main judi. Negara dirugikan puluhan juta rupiah pada tahun

1975. Kepadanya diberi pilihan: mengembalikan uang negara
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atau dibui selama dua tahun dan dipecat dari kepolisian. Theo

memilih yang pertama.

Dalam tempo singkat mereka jatuh miskin. Linglung,

seperti tidak berpijak di tanah, Nurmala membawa ke

pegadaian, emas dan berlian yang dikumpulkannya selama

puluhan tahun, dalam sebuah kaleng biskuit. Beratnya hampir

20 kilogram. Ini dilakukannya untuk menebus suaminya dari

penjara. Semua tanah dijual. Toko kelontong bangkrut.

Keluarga yang tadinya sering dibantu, memalingkan diri.

Mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Gaji pun masih dipotong

untuk membayar sisa hutang.

Tetapi kehidupan mesti jalan terus. Anak-anak baru satu

yang bekerja. Maka, Nurmala kembali menjadi penyelamat.

Dia membuka usaha jualan warung nasi soto di pasar bagi

penjual sayur dan kuli pasar. Nurmala menanggalkan semua

kebanggaannya sebagai istri perwira polisi. Dia turun ke pasar,

bergaul dengan tukang becak dan kuli.

Bertahun-tahun, dia berjuang. Saat orang-orang mulai

lelap di peraduan, Nurmala bangun, dan mulai memasak,

subuh sudah jualan. Lepas tengah hari Nurmala pulang sambil

membawa belanjaan untuk didagangkan besoknya. Tidak

sempat istirahat, Nurmala masih harus mengurus suami dan
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ketujuh anaknya; membersihkan rumah, mencuci, dan semua

pekerjaan rumahtangga lainnya. Selain itu, Nurmala juga

melayani kekejaman suaminya yang menghebat sejak Theo

mengalami masalah di kantor. Nurmala juga harus

menghadapi masalah anak-anaknya. Mereka tidak serius

belajar sehingga mendapat pendidikan seadanya. Kebiasaan

buruk yang sudah menurun membuat tiga anak-anaknya yang

terbesar seringkali pulang dalam keadaan mabuk.

Suatu ketika di tahun 1981, Nurmala dirawat di Rumah

Sakit, tak lama setelah Tuhan menjamah anak keenamnya

(Julianto). Anak yang masih kelas 2 SMU ini bertobat. Hatinya

yang baru disentuh Injil menggebu-gebu untuk melayani

keluarganya, terutama Mama yang dikasihinya. Saat Nurmala

dalam keadaan putus asa karena penyakit yang tidak kunjung

sembuh, putranya berkata, “Ma, berdoalah. Minta

kesembuhan dari Tuhan.”

“Tuhan tidak ada!” jawab Nurmala ketus. “Kalau Tuhan

ada, saya mau Dia mengeluarkan saya dari sini.”

“Yakinlah,” tantang putranya. “Dia akan memberi.”

Walaupun ragu-ragu, Nurmala berdoa. Dia

memohon Tuhan mengasihaninya. Tuhan menjawab. Malam
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itu dokter menemui Nurmala dan berkata, “Besok Ibu boleh

pulang.Nurmala berubah.

Anugerah Tuhan belum berhenti. Dia juga menjamah

Theo. Melihat perubahan besar dalam diri istri dan putranya,

Theo digerakkan mencari Tuhan. Dia mengalami pembaruan

dalam sebuah kebangunan rohani di Medan. Theo menjadi

sangat rajin membaca Alkitab, melayani dan banyak

memberitakan Injil. Buah pertobatannya membuat anak-

anaknya ikut berubah dan akhirnya menerima Kristus.

Sejak itu kehidupan rumahtangga mereka berubah.

Kesabaran Nurmala membuahkan hasil. Anak-anak mereka

dan banyak anggota keluarga lain akhirnya mengenal Kristus

melalui pertobatan mereka. Beberapa tahun kemudian Theo

sakit keras. Nurmala melakukan komitmennya, berjuang

mengurus suaminya yang sakit. Suami yang dulu sering

menyiksa hidupnya. Itulah kuasa cinta. Menebus

keluarga. Itulah yang dilakukan Nurmala. Ia menjadi agen

penebus di tengah keluarga, terutama bagi suaminya yang

pernah menyakiti hatinya. Cinta sejati membutuhkan

pengorbanan dan harga yang mahal. Seandainya, di tengah

perjalanan Nurmala menjadi putus asa dan bercerai dari Theo,

tentu keluarga, tetangga, dan anak-anaknya tidak akan
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menyaksikan akhir cerita yang demikian dramatis. Banyak

orang bersyukur. Pengorbanan Nurmala menjadi teladan bagi

putra-putranya dan generasi yang akan datang. (*)

Mengapa merayakan masalah?

Merayakan masalah tidaklah mudah. Merayakan

artinya, kita bersyukur karena diizinkan mengalami masalah.

Kebanyakan kita baru bisa bersyukur tatkala masalah sudah

selesai diatasi. Kala kesulitan datang, biasanya kita protes,

mencari kambing hitam siapa yang salah dan bisa kita

salahkan. Kita akan berrtanya, "Mengapa hal ini menimpa

saya?"; ”Kenapa harus saya?”, atau “Mengapa nasib saya

begini sial?” Pertanyaan seperti itu tidak ada ujungnya.

Buahnya adalah sungut-sungut dan kekecewaan.

Agar kita dapat merayakan masalah, maka pertanyaan

kita seharusnya, “Apa maksud Tuhan mengizinkan hal yang

buruk menimpa saya?” Jika kita bergumul dan melibatkan

Allah dalam masalah kita, maka Dia akan menyingkapkan

pelangi kehendak-Nya di balik awan kehidupan kita. Ada

beberapa alasan kenapa kita masih mampu bersyukur dan

berdiri tegak di tengah badai kehidupan kita:
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Pertama, sebab Tuhan turut bekerja dalam segala

keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang

mengasihi Dia. Seorang klien kami, yang suaminya ketahuan

berselingkuh, bertanya saat konseling di kantor LK3, “Apanya

yang baik, Pak, dari perselingkuhan suami saya dengan wanita

bejat itu?”

Setelah dua jam konseling, akhirnya klien saya dengan

lirih mengatakan, ”Yaaah...Pak, mungkin saya perlu introspeksi

diri sendiri. Selama ini saya kurang melayani suami saya

dengan baik. Saya begitu sibuk dengan karir saya. Suami saya

tidak salah dan jatuh begitu saja, pasti ada sumbangsih saya.”

Kesadaran jernih dari ibu ini menunjukkan ada hikmah di balik

perselingkuhan suaminya. Sedikitnya ia mulai menyadari

kekurangannya. Iapun sejak itu memperbaiki dirinya menjadi

istri yang lebih baik dan melayani suaminya.

Belum lama ini juga, seorang wanita sukses, direktur

sebuah perusahaan yang sangat maju, datang ke kantor LK3

karena menderita depresi dan insomnia. Usianya baru 40-an.

Suaminya baru saja berterus terang bahwa dia punya wanita
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idaman lain (WIL). Yang paling menekan perasaannya adalah,

sang suami tidak segan-segan membawa WIL-nya ke rumah.

Setelah menjalani dua kali konseling, ibu ini mengirimkan

pesan singkat: Pak, sekarang saya sudah lebih mengerti dan

mulai bisa menerima apa yang Bapak katakan. Saya harus

menerima dan mengasihi suami saya lebih lagi, seperti Tuhan

mengasihi dia. Meskipun sikapnya terhadap saya semakin

dingin, saya yakin Tuhan selalu menyertaiku. Terima kasih atas

bimbingan Bapak.

Ibu ini tidak hanya keluar dari depresinya, tapi dia mulai

belajar merayakan masalahnya. Dia sudah belajar bersyukur

untuk keadaan suaminya yang belum berubah seperti

keinginannya. Dia sudah lebih mampu mengasihi suami lebih

dari sebelumnya.

Kedua, sebab lewat masalah atau kesulitan kita lebih

bersandar kepada Tuhan. Manusia berdosa cenderung

bersandar pada kekuatan diri sendiri. Di tengah puncak

pelayanannya, Paulus menderita sebuah penyakit yang ia

sebut dengan “duri dalam daging”. Ada yang menafsirkan,

Paulus menderita pada matanya. Namun setelah bergumul

dan berdoa, Paulus mendapat jawaban Tuhan, "Cukuplah
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kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah

kuasa-Ku menjadi sempurna."

Jawaban Tuhan atas pergumulannya ini membuat Paulus

bersukacita atas penderitaan itu. Ia berkata, “Terlebih suka

aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun

menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam

kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam

penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika

aku lemah, maka aku kuat.“

Dalam kelemahan dan keterbatasan kita, justru kita

dapat melihat kuasa Tuhan nyata bekerja dengan limpah.

Mbak Mini: Mengerti rencana Tuhan

Kami mau membagikan pengalaman kami sendiri

dengan Mbak Mini. Kami mengenal Mbak Mini 6 tahun

terakhir. Dia anak kedua dari enam bersaudara. Tuhan

memanggil ayahnya saat Mbak Mini masih duduk di bangku

Sekolah Dasar. Setelah itu kehidupan mereka cukup sulit,

tetapi Mbak Mini berhasil menyelesaikan SMEA-nya, lantas

bekerja di sebuah yayasan Kristen milik gereja di sebuah kota
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di Jawa Tengah. Melalui yayasan itu dia berusaha mencari

beasiswa bagi adik perempuannya sehingga si bungsu ini

berhasil menjadi sarjana, satu-satunya dalam keluarga

mereka.

Pekerjaannya membuat Mbak Mini mempunyai ratusan

anak-binaan. Dia membantu anak-anak dan banyak ibu untuk

mengerti kesehatan, gizi, dan sebagainya. Dia mengajar di

sekolahminggu, melayani sebagai majelis gereja. Dia juga

sibuk dengan banyak kegiatan lain. Saya mengenal Mbak Mini

sebagai orang yang pandai bergaul. Dia lebih menikmati

ngobrol-ngobrol dengan tetangga daripada menonton TV di

rumah.

Tragedi Mei 1998 yang meluluhlantakkan perekonomian

Indonesia, tidak urung menimpa yayasan tempat Mbak Mini

bekerja. Pemutusan hubungan kerja terpaksa dilakukan,

termasuk terhadap Mbak Mini, yang sudah enambelas tahun

mengabdikan diri di yayasan itu. Maka dia mencoba mencari

pekerjaan di toko, di keluarga, perusahaan mebel, dan

sebagainya. Beberapa janji memberikan harapan kepadanya,

tetapi tidak ditepati. Sampai suatu hari seorang sahabat kami
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memperkenalkan kami dengan Mbak Mini. Ternyata dia mau

bekerja di rumah kami.

Luar biasa. Apa pun pekerjaan, dilakukannya dengan

baik, tidak menggerutu. Masa-masa yang menyenangkan

sebagai karyawati sudah ditinggalkannya. Tetapi kami tidak

bisa menganggapnya sebagai pembantu. Dia pun tidak pernah

menjawab telepon dengan kalimat, "Saya pembantunya!"

Tidak. Kalau di telepon orang bertanya, "Ini siapa?" Mbak Mini

selalu bilang, "Saya Mini."

Tidak semua orang dapat menghargai dirinya

sebagaimana Kristus menghargainya. Kami sangat mengagumi

Mbak Mini. Dia tidak minder dengan pekerjaannya sekarang.

Dia menghargai dirinya sendiri seperti Kristus menghargainya.

Dengan menyaksikan kehidupan Mbak Mini saya melihat

aplikasi Khotbah di Bukit yang mengatakan: bukankah hidup

itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih

penting daripada pakaian? Ini juga dipahami oleh Yusuf dalam

kisah Perjanjian Lama. Walau menjadi pembantu (budak) di

rumah Potifar, Yusuf bekerja dengan sangat antusias. Yusuf

bekerja seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia.

Dalam suatu percakapan Mbak Mini berkata, dia tahu,

ada rencana Tuhan dalam hidupnya. Saat ini, ini yang Tuhan
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ingin dia lakukan. Siapa tidak mau punya kehidupan lebih baik!

Tetapi arti "lebih baik" itu relatif. Yang penting, di manapun

Tuhan tempatkan, Mbak Mini yakin itulah kehendak Tuhan.

Keyakinan itu membuat Mbak Mini tidak menyesali nasibnya.

Ia mampu merayakan masalahnya.

Latihan praktis untuk merayakan masalah

“Merayakan” adalah kata lain dari “bersyukur”, yang kita

jumpai dalam Alkitab. Bersyukur adalah sebuah seni yang

dipelajari. Meski mudah mengucapkan serta mengajarkannya

secara teori, tapi tidaklah demikian praktiknya. Tetapi,

manfaatnya sangat besar.

Dasar Firman Tuhan untuk praktik bersyukur senantiasa

adalah I Tesalonika 5 ayat 16-18: "Bersukacitalah senantiasa.

Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal,

sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus

bagi kamu."

Dalam bahasa asli, bentuk kata yang dipakai adalah

imperatif dan aktif. Artinya, perintah bersyukur adalah

keharusan atau kewajiban, dan dilakukan terus-menerus.

Layaknya kegiatan bernafas yang berlangsung tiada henti,
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demikianlah kegiatan bersyukur. Dari ketiga ayat ini kita

melihat kaitan yang erat antara berdoa, bersyukur dan

bersukacita.

Buah sukacita atau kebahagiaan hidup kita didasarkan

pada kebiasaan kita bersyukur senantiasa. Oleh karena itu

bersyukur perlu dilatih supaya menjadi bagian hidup kita.

Bersyukur harus menjadi menu sesehari, tidak peduli kapan

dan bagaimana keadaan kita. Perintah yang dilakukan

berdasarkan panggilan, nikmat menjalaninya. Kita akan

dengan senang hati melakukannya.

Bagaimana praktiknya secara praktis? Ada beberapa hal

yang perlu kita latih agar dapat bersyukur senantiasa.

Pertama, mengucap syukur dan doa dapat dilakukan di

mana dan kapan saja, tidak perlu waktu dan tempat yang

khusus. Hanya beberapa detik, saat kita di mobil, atau

memasak. Bisa juga ketika kita mengerjakan tugas di sekolah

atau kantor. Kita tidak harus menutup mata atau melipat

tangan. Hati menjadi kunci utama doa bersyukur. Angkatlah

hati kepada Tuhan dan sampaikan apa saja yang sedang anda

pikir atau rasakan. Ya… apa saja, yang negatif sekalipun.
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Misalnya, dalam pikiran Anda muncul pikiran dan emosi

buruk terhadap suami. Segeralah bawa itu kepada Tuhan.

Jangan menyimpan emosi itu atau berpura-pura seolah-olah

tidak pernah ada. Jangan menekannya, sebab itu tidak

berguna. Tapi bawalah dan katakan perasaan marah itu dalam

doa. Misalnya, berdoalah demikian, "Tuhan, saya bersyukur,

saya sedang sangat marah pada suami saya. Tapi saya

bersyukur dan percaya Tuhan mengasihi suami saya.

Berkatilah dia Tuhan, berilah damai dan pengampunan dalam

hati saya. Amin!"

Atau jika Anda punya dendam dan kepahitan kepada

ayah Anda, Anda dapat berdoa demikian, "Tuhan, saya sangat

benci dan dendam pada ayah. Tapi saya tahu Tuhan mengasihi

ayah saya dengan segala keadaannya. Berkatilah ayah saya,

berilah saya hati yang mengampuni, Tuhan. Amin."

Mungkin saudara punya pikiran jahat atau kotor kepada

seseorang. Jika demikian, berdoalah demikian, “Tuhan, saya

punya pikiran kotor pada si X. Basuhlah hati dan pikiranku dan

berkatilah X, Tuhan. Amin!”

Doa itu pendek, bukan? Hanya beberapa detik, tapi

kuasanya sangat besar. Tak percaya? Cobalah praktekkan!
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Jangan biarkan emosi atau pikiran negatif itu bercokol dalam

diri Anda. Lama kelamaan dia akan meledak. Lagi pula, kita

tidak butuh waktu yang lama untuk membuang energi negatif

yang sedang menyerang emosi kita. Berdoalah singkat seperti

di atas setiap kali pikiran dan perasaan negatif menyerang

Anda. Jikalau anda disiplin mempraktikkan doa seperti ini

maka Anda akan mengalami kekuatan dan kuasa yang luar

biasa dari Allah. Kami sudah mengalaminya bersama peserta

kelompok LK3.

Kedua, carilah teman senasib yang punya masalah sama

dengan Anda. Seperti Maria mencari dan bicara dengan

Elisabet, kita perlu bertemu dengan orang yang sama bahkan

mungkin lebih berat pergumulannya. Tuhan tahu Maria

secara emosi shock dan bergumul karena hamil sebelum

menikah dengan Yusuf. Namun Allah sudah siapkan Elisabet

(ibu Yohanes Pembaptis), enam bulan sebelumnya Allah

membuat istri Zakharia ini hamil secara ajaib, Elisabet

mengandung di usia 80-an.

Pengalaman senasib (hamil di luar kebiasaan), menjadi

zat kimia yang merekatkan Maria dan Elisabet. Maria betah

tiga bulan tinggal di rumah Elisabet. Mereka saling membagi
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nasib dan salib. Akibatnya, aib tidak lagi menjadi duka.

Keduanya penuh sukacita menjalani rencana Tuhan. Salah

satu kuasa dari perjumpaan dan sharing dengan teman

senasib adalah, kita merasa tidak sendirian.

Manfaat Bersyukur

Salah satu Firman Tuhan yang menguatkan dan sering

kami bagikan dalam konseling adalah : Matius 6:25: "Karena

itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir akan hidupmu,

akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan

janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak

kamu pakai”.

Ayat di atas Tuhan mengajarkan kita menghargai hidup

sebagai sesuatu yang sangat penting, melebihi fasilitas hidup,

kebahagiaan, kebanggaan dan keberhasilan hidup. Ayat ini

mengingatkan kita bahwa hidup itu lebih penting dari pada

makanan dan tubuh itu lebih penting dari pada pakaian

(fasilitas hidup). Cukup banyak mereka yang konseling

bermasalah karena lebih mementingkan fasilitas hidup, misal
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konflik karena warisan. Inti dari masalah manusia adalah

bahwa dia tidak mampu bersyukur bahwa ada hidup yang

lebih berharga daripada apapun.

Banyak orang tidak mampu bersyukur karena hanya

menghitung-hitung apa yang kurang dan apa yang hilang.

Dalam konseling kami melatih klien mengingat apa yang ada

dan apa yang sisa. Banyak orang yang tidak bahagia karena

berfokus mencari kebahagiaan. Biasanya orang yang punya

tujuan hidup agar bahagia, hidupnya paling tidak bahagia.

Bahagia itu tidak dicari, tapi dianugerahkan Tuhan.

Hidup juga lebih berharga dari kebanggaan kita. Ada

klien yang mengeluh karena sudah tidak ada lagi yang bisa

dibanggakan, dirinya, seluruh keluarganya sudah gagal dan

tidak ada yang bisa dibanggakan. Saya berkata, bahwa hidup

itu lebih berharga daripada kebanggaan hidup. Selama hidup

masih ada, mari kita bersyukur.

Pam Stenzel adalah orang yang mengajarkan saya (Julianto)

apa artinya hidup, dan berlimpah dengan syukur. Dia lahir

sebagai benih perkosaan. Dia tidak pernah mengenal ayah dan
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ibu biologisnya. Demikian kesaksiannya dalam sebuah VCD

yang saya tonton tahun 2001:

Ayah biologisku adalah pemerkosa. Aku bahkan tak tahu

kebangsaanku. Tapi aku tetap manusia dan punya nilai.

Nilai hidupku tak kurang sedikitpun dari kalian karena

caraku dikandung. Dan aku tak layak dihukum mati

akibat kejahatan ayahku. Aku sudah dengar gelak tawa

mereka. Di Mineapolis mereka berkata, ”Anak selalu

diinginkan dan direncanakan. Dirimu adalah kesalahan!”

Aku tak percaya itu. Aku percaya setiap anak diinginkan

seseorang dan Tuhan mengasihinya. Aku tak mampu

menjelaskannya sampai bertemu muka dengan-Nya

nanti. Tapi aku percaya Tuhan punya rencana untukku,

dan Tuhanku amat mempesona. Dia mampu mengambil

rasa sakitmu yang paling parah. Apa pun pilihan buruk

yang kau ambil atau perlakuan orang merusak dirimu.

Dia mampu menjadikan hal itu indah jika kalian

menyerahkannya pada-Nya.
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Aku belum bertemu ibu kandungku, kuharap suatu hari

nanti bisa. Jika tak bisa di bumi, mungkin di sorga. Itu

doaku sejak umur 4 tahun. Jika nanti kami bertemu,

akan kugenggam tangannya dan berkata, betapa aku

sangat mencintainya karena dia mencintaiku. Dia cukup

mencintaiku untuk memberiku hidup dan juga hadiah

paling istimewa yang pernah diberikan kepadaku:

keluargaku. Aku tak tahu apa diriku hari ini jika Ibu

memutuskan menggugurkanku. Aku amat bersyukur, dia

cukup mencintaiku dan memberiku keluarga.

Saat mendengar kisah di atas saya tak kuasa menahan

airmata. Saya disadarkan oleh Pam bahwa berkat terbesar

yang diberikan ibu dan ayahku adalah HIDUP. Akupun teringat

dengan ayat yang sduah kami tuliskan di atas, “Bukankah

HIDUP itu lebih penting daripada makanan, pakaian (fasilitas

hidup)….”. Ya, hidup itu lebih penting dari fasilitas hidup,

kegagalan hidup, kebanggaan hidup, keberhasilan hidup dan

dari apa pun di dunia ini. Orangtuaku telah memberikan hidup

kepada ku....Saat itu aku merasa lega dan berdoa, bersyukur

untuk Ibu yang pernah mengandung dan melahirkanku.
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Jika kita mau menjadikan bersyukur-dalam-segala-

keadaan sebagai kebiasaan hidup kita, maka ada banyak

manfaat yang kita akan alami. Antara lain

Pertama, mengucap syukur menyadarkan kita bahwa

tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semuanya

anugerah. Biasanya kita memandang pengalaman hidup kita

sebagai sesuatu yang kebetulan. Namun Alkitab menjelaskan

bahwa hidup kita bukanlah kebetulan, hidup adalah

anugerah.

Kelahiran kita bukanlah suatu keberuntungan atau

kebetulan. Allah sudah merencanakan detil tubuh dan hidup

kita. Dia merancang kita sesuai keinginan-Nya. Dia juga

menentukan talenta atau bakat alam dan keunikan

kepribadian kita. Bahkan jika sehelai rambut kita jatuh, Tuhan

mengetahuinya.

Jika setiap kita dapat memandang hidup dari kacamata

Tuhan, kita akan mampu bersyukur. Hidup lebih penting dari

makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Itu

ditekankan Yesus saat berkhotbah di bukit. Artinya, kita diajar

untuk menghargai hidup di atas segala fasilitas hidup. Juga
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menghargai hidup atau nafas kehidupan yang Tuhan berikan

di atas apa pun yang kita harapkan dari manusia.

Apa yang melumpuhkan kita sehingga tak sanggup

bersyukur? Yaitu kecenderungan kita yang hanya mengingat

dan menghitung apa yang kita tidak punyai. Kita mengingat

hal-hal yang hilang dari hidup kita. Kita memikirkan hal-hal

yang kurang atau belum kita terima dari Tuhan. Stop! Kalau

Anda mau bersyukur, berhentilah berpikir demikian. Mulailah

belajar bersyukur untuk kehilangan, kegagalan, kekecewaan,

kemarahaan dan segala keadaan buruk lainnya. Lalu ingatlah

dan hitunglah apa yang masih saudara miliki saat ini.

Hitunglah berkatmu sekalian

yang turun sehari harian.

Jangan enggan, hitung berkatmu!

Ingat cara Tuhan memberkatimu

Demikianlah syair sebuah lagu yang mengingatkan kita

tentang seni merayakan hidup yang sulit.
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Kedua, mengucap syukur adalah sikap hati kita yang rela

menerima setiap keadaan yang Tuhan mau pakai untuk

membentuk dan mendewasakan kita. Bersyukur adalah sikap

hati seorang hamba kepada Tuannya. Seperti Maria ibu Yesus,

yang menerima realita hamil tanpa suami. Itu adalah sebuah

aib sosial yang sangat menakutkan. Tetapi Maria bersyukur

atas keadaan itu dan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah

hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu."

(Lukas 1: 38). Itulah yang menguatkan dan meneguhkan Maria

dan membuatnya sanggup memuji Tuhan.

Ketiga, mengucap syukur akan menghasilkan

pengampunan. Mengucap syukur kepada Tuhan akan

membuat kita memandang orang yang menyiksa dan melukai

atau mengkhianati kita dengan belas kasih Kristus. Lewat

mengucap syukur Roh Kudus akan mengubah jiwa kita,

menjadi jiwa yang lembut dan mengampuni.

Ada satu kisah tentang seorang guru SMU di sebuah

negara bagian di Amerika Serikat. Dalam kesaksiannya yang

kami lihat dalam sebuah VCD, ia mengatakan bahwa dirinya

adalah hasil benih perkosaan. Ibunya lalu menitipkannya pada

sebuah panti asuhan. Setelah dia besar dan dianggap dewasa
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oleh suster yang mengasuhnya, suster memberitahukan asal

usulnya mengapa ia tidak mempunyai ayah dan ibu. Ia

dititipkan karena ibunya tidak sanggup membesarkannya.

Hatinya sangat sedih dan terpukul. Namun karena dia sudah

menerima Yesus dan tumbuh dalam kerohaniannya, ia belajar

bersyukur. Lewat kehidupan yang bersyukur ia dikuatkan.

Dalam kesaksiannya ia mengatakan satu kalimat yang

memukau jiwa kami. Katanya, "Kalau nanti saya mati, dan di

surga Tuhan memperkenankan saya bertemu dan mengenal

ibu saya, aku akan memeluknya dan berkata, “Ma, terima

kasih engkau tidak menggugurkan aku, tapi memberi aku

kesempatan hidup. Dalam hidupku aku boleh mengenal Yesus

dan menyampaikan kasih-Nya kepada banyak jiwa."

Itulah kuasa dalam pengucapan syukur. Kita dapat

memandang realita hidup yang sulit dan pahit dari kacamata

Tuhan. Tak ada yang terlalu sulit dalam hidup ini jika kita tidak

pelit dalam bersyukur.

Keempat, mengucap syukur adalah kesempatan kita

membuang energi emosi negatif dalam jiwa kita. Lalu

mengizinkan Tuhan menggantikannya dengan energi emosi

positif. Perasaan seperti marah, kecewa, dendam, kepahitan,
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dan sebagainya adalah emosi negatif yang dalam tersimpan

dalam diri kita. Kita harus membuangnya. Tapi bukan dengan

cara menekan perasaan itu, atau menganggapnya tidak

pernah ada, atau mencoba melupakannya.

Masalah emosi harus disadari, dirasakan dan

dipindahkan. Di tangan ahli, barang rongsokan dapat dijadikan

sesuatu yang baru dan indah. Allah sanggup mendaur-ulang

sampah emosi kita menjadi emosi positif yang berdaya guna.

Dengan kata lain, mengucap syukur adalah memberi

kesempatan Tuhan bekerja untuk mengubah yang buruk jadi

baik, yang negatif jadi positif, yang malang jadi untung, dan

benci jadi cinta.
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Buku-Buku Konseling Julianto & Roswitha:

Hub. SMS 021-7055705 atau email: konseling_lk3@cbn.net.id

1. Seni Merayakan Hidup Yang Sulit (Gramedia Pustaka

Utama, 2008)

2. Konseling Gangguan Jiwa dan Okultisme (Gramedia,

2008)

3. Mencinta Hingga Terluka (Gramedia, 2009)

4. Tidak Ada Anak Yang Sulit (Penerbit ANDI)

5. Mendisiplin Anak Dengan Cerita ( Penerbit ANDI)

6. Self- Healing & Self Counseling (Pelikan)

7. Surat Izin Menikah (Yayasan Peduli Konseling Nusantara)

8. 9 Masalah Utama Remaja ( Yayasan Peduli Konseling

Nusantara)

9. Membangun Harga Diri Anak (Yayasan Peduli Konseling

Nusantra)

10. Menjawab Pertanyaan Anak Tentang Seks

(Pelikan)

11. Keintiman abadi (Bersama Dr. Andik)

12. Mengenalkan Anak Konsep Seks Sejak Dini

(pelikan)

13. Mendidik Anak Sesuai Zaman (editor)
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14. Membangun Harga Diri Anak (Pelikan)

15. Konseling dan Amanat Agung (Pelikan)

16. Mengubah Pasangan Tanpa Perkataan (Pelikan)

Testimoni tentang Buku Julianto & Witha

(Pendiri Yayasan Peduli Konseling Nusantara dan Ketua LK3)

Jakob Oetama ( Preskom & Pendiri Kelompok Kompas -

Gramedia): “Sungguh suatu paradoks yang menggetarkan:

Tuhan hadir justru ketika pencobaan hidup menimpa kita.

Buku Julianto & Roswitha berisi kisah nyata tentang akrabnya

penderitaan dan kehadiran Tuhan”

Prof. Yohanes Surya Ph.D. ( Pendiri TOFI dan Rektor UMN ):

“ Buku Seni Merayakan Hidup Yang Sulit menyadarkan kita

bahwa Tuhan selalu bersama kita saat menghadapi masalah.”

Prof. Irwanto Ph.D (Guru Besar Psikologi UNIKA ATMAJAYA

Jakarta ) : Buku Mencinta Hingga terluka tidak sekedar

berteori tetapi bertutur tentang hidup, contoh nyata, dan
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keimanan yang berakar pada rasa yang dapat kita maknai

bersama.

Prof. Dr. FG. Winarno (Rektor Unika Atmajaya) : “Buku Self

Healing & Self Counseling karya Pdt. Julianto meski sederhana

tetapi sangat menyentuh hati saya.”

Jonathan Parapak ( Rektor UPH): " Buku Julianto & Witha

memberikan kita inspirasi untuk selalu berpengharapan dalam

mengarungi berbagai tantangan kehidupan."

James Riady (CEO- LIPPO GROUP) : ” Buku Julianto & Witha

memberikan kita wawasan bagaimana kita menjalani

penderitaan dari perspektif Tuhan.”

Prof. Pdt. Mesach Krisetya, D.Min. Ketua Asosiasi Pastoral

Indonesia : Pelayanan LK3 telah memberikan ruang terjadinya

jejaring pelayanan konseling di seluruh Indonesia

Agung Adiprasetyo (CEO Kelompok Kompas Gramedia) : Buku

“Mencinta Hingga Terluka” mengajarkan kekuatan cinta dalam

pengampunan yang memulihkan dan menghidupkan.
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Anne Parapak, M.A. (Praktisi Pelayanan Keluarga) : Membina

anak adalah misi yang berdampak kekal. Alangkah pentingnya

kita mempunyai visi yang jelas dan membekali diri

mengemban tugas yang mulia ini. Buku “Tidak Ada Anak Yang

Sulit” mengajarkan kita banyak hal tentang mendidik anak.

Dr. Dwidjo Saputro, Sp.KJ (Psikiater) : Buku “Konseling

Gangguan Jiwa dan Okultisme” karya Julianto sangat

bermanfaat bagi para konselor di Indonesia dalam melakukan

konseling, terutama masalah gangguan jiwa.
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TENTANG PENULIS

Julianto & Roswitha adalah pendiri Yayasan Peduli Konseling

Nusantara – Pelikan & LK3. Mereka bekerja sebagai konselor

keluarga dan terapi khusus masalah kesehatan mental.

Mereka telah melatih 10.000 orang belajar konseling dari 60

kota dan 200 lembaga. Visi mereka melatih konselor dan

membangun komunitas peduli konseling yang menyediakan

Pusat konseling & Pusat Kesehatan Mental di setiap Kota di

Indonesia (Visi 2030). Mereka menulis buku-buku konseling

populer diantaranya: “Seni Merayakan Hidup Yang Sulit”

(Gramedia) & Buku “Konseling Gangguan Jiwa & Okultisme”

(Gramedia).

Apresiasi atas buku mereka datang dari : Jakob

Oetama (Pendiri dan Presiden Komisaris Kompas Gramedia),

Prof. Yohanes Surya Ph.D. (Pendiri TOFI & Rektor UMN),

Prof. Dr. FG. Winarno (Rektor Unika Atmajaya), Prof. Irwanto

PhD. (Guru Besar Psikologi Unika Atmajaya), James Riady

(CEO Lippo Group), Andrias Harefa (Penulis 30 buku laris),

Jonathan Parapak (Rektor UPH), Pdt. Dr. Dwidjo Saputro

(Psikiater), Prof. Dr. Wimpie Pangkahila (Seksolog), Prof.
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Taliziduhu Ndraha, dan Prof. Pdt. Mesach Krisetya (Ketua

Asosiasi Pastoral Indonesia, Guru Besar Fak. Teologi UKSW).
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