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Pengantar 

 

 

Buku ini khusus dikemas bagi mereka  yang menderita  secara fisik maupun yang 

didera oleh depresi, ketakutan dan keresahan. 

 

Saya sadar bahwa dengan menulis buku ini, sebagai seorang dokter dan seorang 

Kristen, saya dapat menjangkau masyarakat lebih luas, tidak terbatas pada pasien 

saya saja, serta dapat menolong memulihkan ketenangan jiwa dan kesehatan 

jasmani mereka. 

 

Selain itu saya merasa bahwa penulisan buku ini merupakan amanah. Saya 

menulis buku ini dengan segala rasa hormat dan simpati saya terhadap kebutuhan 

pribadi para pembaca, baik secara jasmani maupun secara rohani. Semoga buku 

ini dapat menjadi berkat bagi semua pembaca. 

 

Buku ini juga diperuntukkan bagi semua kalangan dengan latar belakang agama 

apapun, sekalipun penulisannya bertolak dari sudut pandang keyakinan saya, 

sebagai seorang Kristen, yang tidak dapat dan tidak akan saya sangkal. 

 

Andaikan dahulu, sebelum saya bertobat, saya menerima buku semacam ini, 

kemungkinan besar saya akan membuangnya kedalam keranjang sampah, karena 

saya memandang buku semacam ini sebagai produk iman Kristiani. Tetapi saya 

mohon, khususnya pada mereka yang mempunyai pandangan semacam itu untuk 

tidak melakukan niat yang sama. Walaupun buku ini hanya bermanfaat bagi 

segelintir orang saja, menurut hemat saya, buku ini sudah cukup memenuhi misi 

yang diharapkan. 

 

 

P. Reis 
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Berjumpa dengan Yesus  

 

Jika Anda salah seorang pasien saya, maka  kami  tahap demi tahap akan 

membahas permasalahan yang Anda hadapi; mungkin pembicaraan tersebut akan 

berlanjut pada waktu-waktu berikutnya. Tetapi sekarang, mungkin terkesan agak 

mendadak, saya ingin menghadapkan Anda pada hal-hal yang Allah telah lakukan 

dalam kehidupan saya. 

 

Mungkin saat ini Anda sedang sakit, atau mengalami krisis batin; mungkin Anda 

sedang menanggung dukacita yang sangat mendalam; atau Anda sedang mencari 

makna kebenaran. Apapun keadaan Anda, saya percaya bahwa apa yang akan 

saya ceritakan dalam buku ini, akan bermanfaat bagi Anda. 

 

Dan jika Anda adalah orang yang suka mengeritik dan tidak mudah percaya 

begitu saja, perlu Anda ketahui bahwa saya dahulu tidak lebih dan tidak kurang 

sama seperti Anda. Sampai pada suatu saat  ketika …. Tetapi, lebih baik saya 

ceritakan kesaksian saya mulai dari awal saja. 

 

Ketika saya berumur 16 tahun, saya  menolak pendapat yang mengatakan bahwa 

Allah itu hidup dan saya memilih gaya hidup yang sesuai dengan pendapat saya 

sendiri. Suatu saat, dengan menumpang kendaraan orang lain, saya berlibur ke 

Inggris. Disana saya berkenalan dengan sebuah komunitas, dan untuk menjadi 

anggota komunitas tersebut berarti  masuk kedalam dunia narkoba (berawal 

dengan softdrugs dan berlanjut dengan harddrugs), sex bebas, dan paham-paham 

politik yang berhaluan kiri, yang nyaris bersifat anarkhis. Dalam beberapa tahun 

saja, pada saat saya mulai kuliah di fakultas kedokteran, saya telah berubah dari 

seorang pemuda yang idealis dan yang  suka bereksperimen dengan cara hidup 

yang bebas, tanpa norma-norma, menjadi seorang sosok yang berhaluan cukup 

radikal. Melalui visi sosial yang berbau komunis, saya menemukan cukup bukti 

bahwa ada banyak ketidakadilan yang terjadi disekeliling saya. Selama 5 tahun  

saya berkecimpung dalam pelbagai kegiatan, seperti misalnya, menjadi seorang 

aktivis yang menentang eksploitasi tenaga kerja asing, menentang tindakan 

pemerintah terhadap perguruan tinggi, melawan tindak paksa dalam bidang 

psikiatri dsb. Saya mempelajari buku-buku unggul yang menonjolkan pengajaran 

marxisme. Yang menjadi pusat harapan saya untuk masa depan ialah timbulnya 

revolusi massa yang menentang penindasan dalam bidang politik maupun 

ekonomi. Dan saya benar-benar terobsessi dengan hal tersebut. 

 

Untuk memperluas wawasan saya dalam bidang tersebut, saya menghentikan 

kuliah saya di fakultas kedokteran dan mengikuti kursus filosofi di Gent (Belgia). 

Disana, terkurung dalam kamar belajar saya, saya mengalami depresi; para 

psikiater mengatakan bahwa sikap saya yang agresip terhadap dunia luar itu, 

sebenarnya terarah pada diri saya sendiri. 
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Bulan-bulan berikutnya, perasaan marah, hampa, takut dan depresi menguasai 

hidup saya. Walaupun saya ini orang yang tidak tertarik dengan hal-hal yang 

rohani dan bersifat rasionil, saya menjadi sebal dan putus asa bila melihat krisis 

batin yang sedang saya alami. Masa-masa yang penuh dengan ketegangan dan 

depresi datang silih berganti. Dan pada saat-saat itu ekspresi wajah saya keras dan 

tidak memancarkan perasaan apapun alias mati. Sekalipun saya sekian lama 

menertawakan hal-hal yang gaib dan memandangnya sebagai suatu kebodohan 

serta menolak keras segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, saya mulai 

membaca buku-buku mengenai orang-orang yang berpengalaman dalam hal-hal 

gaib atau dunia mistik. Buku-buku tersebut memporak-porandakan semua visi 

hidup saya yang bernafaskan materialisme dan komunisme yang pada hakekatnya 

membuat saya terkucil. Bacaan-bacaan dari dunia Timur yang mengisahkan 

pengalaman  rohani dari para lama yang beragama Budha menuntun saya masuk 

kedunia yang sama sekali baru bagi saya. 

Tapi bagaimana caranya untuk mendapatkan  pegangan hidup dalam dunia yang 

baru ini? Sebenarnya saya telah kehilangan semua pegangan hidup dan saya 

menjerit dari dalam lubuk hati saya untuk dapat keluar dari kegelapan dan 

kehampaan hidup saya. 

 

Pada saat itu ayah saya akan mengikuti ritret di Trappistenklooster, sebuah biara 

di kota Zundert (Negeri Belanda). Karena saya lagi mencari ketenangan, maka 

saya boleh ikut. Disana saya menjumpai seorang biarawan yang cacat tubuh. 

Ketenangan yang terpancar dari wajah biarawan tersebut lebih mengesankan saya 

daripada ideologi yang paling monumental yang orang pernah pelajari didunia ini. 

Saya tidak membicarakan Alkitab dengan biarawan tersebut, tetapi tentang pola 

hidup bersama didalam sebuah biara. Sungguh, saya merindukan sekali 

ketenangan batin yang dapat diperoleh dengan cara hidup menyendiri, jauh dari 

kekacauan yang menimpa dunia yang saya diami ini. Ketika saya berjalan-jalan 

seorang diri ditaman biara tadi, saya menjumpai patung Maria yang menggendong 

bayi Yesus. Untuk pertama kalinya, setelah 6 tahun, saya mulai berdoa lagi. 

Dalam doa saya, saya berkata: ”Jika Engkau benar-benar ada, selamatkan dan 

bimbinglah hidupku.” Saat itu tidak terjadi apa-apa, hanya saja saya merasa 

menjadi lebih tenang. 

Seminggu berlalu dan saya sudah lupa tentang semua yang telah saya alami tadi. 

Saya kembali berputar-putar dengan pikiran dan perasaan yang penuh ketegangan. 

Tetapi, sebulan kemudian, saya terbangun dipagi hari dan saya mula-mula melihat 

wajah biarawan itu dan kemudian gambar Yesus yang tergantung menderita di 

kayu salib. Saya merasa begitu cemas sehingga saya mulai menangis sambil 

merasakan beban yang sangat berat, menindih jiwa saya. Saya sadar bahwa saya 

sedang mengalami pengalaman yang baru, yang menyentuh sampai bagian yang 

terdalam dari hidup saya. Ini merupakan peristiwa yang sangat penting. Tak 

seorangpun mengetahui apa yang telah saya alami. Karena krisis yang telah 

menimpa diri saya, semua orang disekitar saya menganggap saya orang yang                                                        
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aneh. Saya masih belum mempunyai kata-kata untuk mengungkapkan apa yang 

telah saya alami itu. Sesuatu yang tak masuk akal telah terjadi. Tetapi kejadian itu, 

yang jelas dan pasti, telah menyelamatkan saya dari neraka yang menyiksa 

perasaan dan menakutkan jiwa manusia. Dan pengalaman saya berikutnya ialah 

semua mimpi buruk yang menyeramkan, akibat rasa penyesalan dan perasaan 

putus asa, hilang lenyap. Sebaliknya, suasana kehangatan dan kebahagiaan 

memenuhi diri saya. Pengalaman ini terjalin sangat erat dan tak dapat dipisahkan 

dari pribadi Yesus Kristus.  

Makna dari kata „dosa‟ sudah lama tidak mempunyai arti apa-apa bagi saya, tetapi 

sejak hari itu saya menyadari apa artinya menjadi orang berdosa yang terhilang 

dan apa artinya diselamatkan oleh penderitaan serta kematian Yesus. Saat itu juga 

saya yakin bahwa Firman Allah yang tersurat didalam Alkitab benar adanya, 

bukan rekayasa semata. Saya juga diyakinkan bahwa kebijaksanaan diri sendiri 

harus dipunahkan sebelum saya dapat melihat kebenaran Injil. Sungguh, saat yang 

indah telah terjadi dalam hidup saya waktu itu! 

 

Sekalipun semua teman-teman saya berpikir bahwa saya sudah saatnya  masuk ke 

rumah sakit jiwa, kasih Allah justru memenuhi jiwa dalam hidup saya yang telah 

hancur. Waktu itu Allah mulai menyembuhkan seluruh hidup, cara berpikir dan 

perasaan saya. Proses ini berlangsung bertahun-tahun. Dan sampai saat ini, Tuhan 

masih sibuk memproses kehidupan saya. Iman didalam Yesus yang telah saya 

peroleh merupakan pengalaman yang mendalam, dan sekaligus merupakan 

fondasi. Dia yang tersalib benar-benar hidup. Jika tidak, Dia tidak mungkin dapat 

mengubah hidup saya secara radikal.                                                                                 

 

Hal tersebut diatas merupakan suatu keyakinan yang tak dapat diganggu gugat. 

Dengan latar belakang pengalaman tadi, Alkitab mulai memegang peranan 

penting dalam hidup saya. Dalam Alkitab saya membaca apa yang diliputi oleh 

para saksi mata tentang Dia. Apa yang Dia katakan; bagaimana para nabi Israel 

menulis tentang kedatanganNya. Dia benar-benar tidak ada duanya di dunia ini. 

Dia bukan pendiri agama, tetapi Dia telah mati, bangkit dari maut dan harus 

bertindak sebagai perantara antara Allah dan setiap insan manusia. Saya telah 

mengalami secara pribadi bahwa dia benar-benar hidup. 

 

Setelah itu, masih terjadi 2 peristiwa penting yang menurut Alkitab merupakan 

tonggak dalam setiap kehidupan orang Kristen. Saya dibaptis selam; suatu 

peraturan yang datangnya dari Allah sendiri, bukan dari manusia. Kita membaca 

didalam Alkitab bahwa Firman Allah menjumpai Yohannes di padang pasir dan 

memerintahnya untuk membaptis – baptisan pertobatan yang menuju ke 

pengampunan dosa. Waktu saya dibaptis, penampilan fisik saya cocok dengan 

gaya hidup yang saya anut saat itu. Saya berambut panjang, menjurai sampai 

kebahu. Beberapa sahabat saya hadir waktu saya dibaptis. Sebelumnya saya 

sempat bersaksi tentang perjumpaan saya dengan Kristus pada saat saya 

mengalami krisis batin yang hebat. Kesaksian saya tersebut mengharukan mereka  
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yang hadir saat itu. Tetapi saya sendiri tidak menyadari hal itu. Hanya saja saya 

merasa luar biasa, bersyukur dan senang. Lewat pengalaman baptisan tersebut 

saya sadar bahwa saya, secara terbuka dan mantap, telah memilih Kristus. Baik 

secara jasmaniah maupun secara batiniah, saya merasa dibasuh bersih secara total.  

 

Pada suatu hari saya menghadiri sebuah kebaktian. Sekalipun saya telah mengenal 

Yesus, saya masih belum menyatakan hal ini pada orang lain. Sewaktu khotbah 

disampaikan, para hadirin diundang maju kedepan untuk memilih Yesus setelah 

kebaktian selesai. Hal ini semestinya sudah harus saya lakukan 6 tahun 

sebelumnya, tetapi saat itu saya benar-benar menentang undangan seperti ini 

(suatu sikap yang masih saya sesalkan sampai saat ini). Kali ini undangan seperti 

itu saya anggap sepi saja. Saya pikir saya kan sudah memiliki hubungan pribadi 

yang mendalam dengan Yesus! Pengunjung yang duduk disamping saya, yang 

sebelumnya sudah saya ajak ngobrol pada waktu jam istirahat, berhasil 

meluluhkan rasa malu saya dan kami berdua akhirnya maju kedepan. Pada waktu 

itu saya hanya berdoa seperti ini: “Yesus, aku datang padaMu. Engkau tahu 

bahwa aku telah memilihMu.” 

 

Pada saat yang sama terjadilah sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya. Suatu 

kekuatan magis yang dahsyat mengalir kedalam tubuh saya – dari ujung kepala 

turun melalui tulang punggung menuju ketelapak kaki. Saya merasa seolah-olah 

terkena aliran listrik. Setiap jaringan tubuh saya tergetar oleh kekuatan tersebut. 

Ternyata, Tuhan telah membaptis saya dengan Roh Kudus. Sebuah pengalaman 

yang pernah dialami para murid Yesus pada hari Pentakosta (Kisah Para Rasul 2). 

Saya merasa hampir tidak bertenaga lagi untuk berjalan. Dengan susah payah saya 

akhirnya pulang ke keluarga saya, sementara seluruh tubuh saya gemetar. Saya 

tidak mampu membicarakan pengalaman tadi dan saya tertidur seolah-olah kuasa 

Allah begitu sangat kuat memegang tubuh saya. Keesokan harinya saya merasa 

sangat bahagia. Sungai kesukaan mengaliri seluruh hidup saya. Semua beban 

sirna. Hati saya penuh sukacita. Saya benar-benar merasa sangat terharu dengan 

pengalaman tersebut. Berbulan-bulan saya menginap dirumah orang tua saya,dan 

setiap hari hidup saya dipuaskan  oleh aliran kuasa yang menakjubkan ini, serta 

mendapat kekuatan rohani yang baru. 

 

Mungkin Pembaca bertanya-tanya bagaimana pendapat saya tentang dunia yang 

kita diami ini sejak peristiwa tersebut terjadi. Dunia ini tetap tidak berubah. 

Kemiskinan dan penindasan tetap terjadi seperti dahulu dan saya masih 

menjumpai banyak orang yang sangat menderita. 

 

Saya terkejut ketika saya mengetahui bahwa Alkitab membahas masalah ini. Saya 

menyadari bahwa Allah menangani seluruh penderitaan umat ciptaanNya dengan 

rencana pembaharuanNya. Bukan lewat revolusi dengan kekerasan, tetapi dengan 

mengirim seorang Penghibur, yang memberi kebahagiaan, sucacita, dan harapan 

pakan surga dan dunia yang baru pada orang miskin yang terkurung didalam  
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kemiskinannya; mencurahkan kasih yang luar biasa dan semangat hidup yang 

baru pada orang yang merasa kesepian dan terkucilkan. 

 

Pengkhotbah 4:1 mengatakan: “ Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi 

dibawah matahari, dan lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada 

yang menghibur mereka, karena di fihak orang-orang yang menindas ada 

kekuasaan .” 

Tetapi sekarang, dengan bangkitnya Yesus Kristus dari maut dan datangnya  Roh 

Kudus, Sang Penghibur telah datang! Terlebih-lebih lagi: Allah berencana untuk 

memperbaharui dunia yang sarat dengan kesulitan dan kesusahan ini secara total. 

Bacalah hal tersebut lebih lanjut didalam Alkitab! 

 

Didalam kitab Wahyu 21: 1-5,  saya membaca: “Lalu aku melihat langit yang baru 

dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah 

berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem 

yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin 

perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang 

nyaring dari tahta itu berkata: “Lihatlah, kemah Allah ada ditengah-tengah  

manusia dan Ia akan berdiam bersama–sama dengan mereka. Dan Ia akan 

menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak 

akan lagi ada perkabungan, atau ratap tangis atau dukacita, sebab segala sesuatu 

yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk diatas tahta itu berkata; “Lihatlah, Aku 

menjadikan segala sesuatu baru! Dan FirmanNya: “Tuliskanlah, karena segala 

perkataan ini adalah tepat dan benar.” 

 

Dengan demikian visi saya tentang dunia saya lambat laun berubah. Selain itu, 

saya merasakan pentingnya perubahan sikap saya terhadap orang-orang yang 

berada disekeliling saya. Bagaimana saya dapat menikmati hadiah penebusan 

yang saya terima dari Yesus hanya untuk diri saya sendiri saja? Hal ini dapat 

diumpamakan seperti menyelamatkan diri sendiri dan membiarkan orang lain 

tenggelam didalam air tanpa mengulurkan tangan untuk menolongnya. Di dalam 

dunia ini kita seharusnya membagi apa yang telah kita terima melalui kata dan 

perbuatan. Berbagi cinta kasih, bukan kebencian,  serta bersaksi tentang kuasa 

penebusan Injil yang menakjubkan itu pada mereka yang mau mendengarkannya. 

Bagikanlah kedamaian yang luar biasa yang  Anda miliki itu pada sesama.  

 

Bahwa akhirnya saya menjadi seorang dokter berhubungan erat dengan hal-hal 

tersebut diatas. Tetapi sebelumnya, ada sesuatu yang penting terjadi dalam hidup 

saya. Mula-mula saya sama sekali tidak yakin bahwa saya akan melanjutkan studi 

saya. Mungkin Tuhan mempunyai tugas lain bagi saya. Cara yang paling mudah 

untuk mendapatkan jawabannya ialah meminta sebuah „tanda‟. Saya pergi ke 

kampus dan berkata: “Tuhan Yesus, jika Tuhan ingin agar saya terus kuliah, 

biarlah saya nanti menjumpai seseorang yang saya kenal.” Ternyata saya tidak 

menemui seseorang yang saya kenal. Tetapi, ketika saya pulang saya menjumpai  
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saudara perempuan saya di anak tangga didepan rumah. Saya terkejut ketika dia 

mulai bercerita bahwa dia telah bertemu dengan rektor yang akan memberi saya  

ujian berikutnya. Nah, itulah jawabanNya. 

 

Tapi bagaimana saya dapat kuliah, sedangkan saya masih menjalani pengalaman 

rohani yang sangat radikal itu. Dengan menyesal saya harus katakan bahwa hal 

tersebut tidak mungkin dapat saya lakukan. Prestasi studi saya sangat rendah. 

Baru dua tahun kemudian saya dapat berkonsentrasi untuk kuliah. Ketika saya 

mengulang bagian pertama dari ujian doktoral saya untuk kedua kalinya, saya 

dihadapkan dengan sebuah masalah. Saya harus mengulang semua ujian-ujian 

saya dalam waktu yang singkat. Ujian lisan yang terakhir membuat saya benar-

benar putus asa. Saya merasa tidak siap sama sekali. Dan memang, dua bulan 

sebelumnya saya sudah tidak belajar untuk menyiapkan diri dalam menghadapi 

ujian tersebut. Hal yang paling tepat yang dapat saya lakukan yaitu meminta 

tolong pada Yesus. Saya berlutut dan menceritakan masalah saya padaNya. 

Bukankah Dia yang menginginkan saya untuk menjadi seorang dokter? Dan apa 

yang kemudian terjadi pada hari itu merupakan hal yang tidak akan dapat saya 

lupakan. Dalam perjalanan ke kampus, saya mengendarai mobil saya melalui 

badai hujan yang dahsyat. Rasa-rasanya saya ingin ke pesta saja dari pada 

mengikuti ujian. Praktis saya tidak punya harapan lagi. Ketika saya berdiri sambil 

menunggu di lorong didekat ruang ujian, lewatlah beberapa orang. Saya 

mendengar salah seorang diantara mereka berkata pada yang lainnya: “Ya, untuk 

itu kamu harus punya iman ...” 

Kenapa tidak, saya pikir. Dan dengan sedikit iman, bahwa Tuhan akan melakukan 

sesuatu, saya memasuki ruangan ujian. Disana terjadilah hal-hal yang luar biasa. 

Ketika saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, saya merasa seolah-

olah semua jendela dibuka dan diarahkan ke daya ingat saya. Apa yang telah saya 

baca dapat saya ingat kembali, sampai ditail-ditail yang kecil sekalipun. 

Sedangkan setengah jam sebelumnya saya sudah lupa semuanya. Nilai-nilai dan 

angka-angka dapat saya ingat dengan jelas sekali dan - cukup mengherankan 

memang - semuanya benar. Begitulah, akhirnya saya lulus ujian doktoral bagian 

pertama. 

 

Jika Anda sekarang berpikir bahwa semuanya kemudian berjalan lancar, maka 

saya terpaksa mengecewakan Anda. Sebab tahap studi saya berikutnya jauh lebih 

berat. Hal ini diakibatkan oleh pelbagai kesulitan dalam hubungan saya dengan 

sesama. Selain kuliah, saya seringkali menghadapi kebutuhan dari orang-orang 

yang ada didekat lingkungan saya, khususnya, pecandu narkoba, tunawisma dan 

alkoholist. Problema mereka sangat menarik perhatian saya sehingga kuliah saya 

terbengkalai. Juga kehidupan rohani saya terancam kandas karena saya mengikuti 

suatu aliran teosofi yang agak berbau okultisme dan mengkhususkan diri pada 

pengetahuan tentang  paranormal. Karena hal tersebut saya terpaksa memutuskan 

hubungan dengan beberapa teman. Dan hal ini sangat menyakitkan dan  
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menimbulkan perasaan bersalah pada diri saya sendiri. Dengan pengalaman 

semua tadi,  saya tidak dapat berkonsentrasi pada studi saya dengan sepenuhnya. 

Namun demikian, hubungan saya dengan Kristus waktu itu makin lama menjadi 

makin mendalam. Saya berkenalan dengan isteri saya dan kami menjalin 

hubungan batin yang istimewa. Selain itu, Tuhan mulai berbicara pada saya dan 

menjelaskan hal-hal yang Ia rencanakan untuk hidup saya. 

 

Dalam kitab Yoël 2 kami membaca, bahwa Allah pada akhir jaman ini akan 

mencurahkan RohNya dan akan memberi umatNya, a.l., mimpi-mimpi. Suatu 

waktu saya bermimpi bahwa Tuhan Yesus sendiri hadir didalam kamar saya. 

Ketika Dia menghilang, muncullah seekor merpati yang terbang diatas kepala 

saya. Saya terbangun dan badan saya terasa nyaman dan kepala saya terasa 

hangat. Kemudian sebuah lagu anak-anak terbesit di benak saya. Lagu lama 

tersebut menghimbau kita untuk  „menjadi terang ditempat yang gelap‟. 

 

Di lain kesempatan, saya bermimpi tentang ladang gandum yang sedang dituai 

dan tanaman-tanaman liar dilempar kedalam api. Disini terdengar himbauan  

untuk ikut bekerja. Serangkaian pengalaman serupa menyatakan bahwa saya, 

selain menjadi seorang dokter, akan mendapat tugas dalam pelayanan penginjilan. 

Yang paling menarik mungkin ketika saya bermimpi  tentang sebuah  lokasi 

prostitusi dimana saya bersepeda sambil mencari sebuah rumah. Ketika saya 

terbangun, saya merasa senang karena saya tahu Tuhan akan mengatakan sesuatu 

dengan mimpi tersebut. Yang lebih mengherankan lagi, ayah saya bermimpi juga 

mengenai sebuah lokasi serupa dimana dia sedang mengunjungi sebuah kebaktian.  

 

Kami menikah dan anak kami yang pertama lahir, tetapi studi saya gagal. Setiap 

kali saya duduk dibelakang meja belajar saya, seolah-olah sebuah tembok berdiri 

dan memisahkan saya dari buku-buku saya. Hal ini berlangsung sangat lama 

sekali. Yang pasti setahun lamanya saya bergumul dengan tantangan ini, yang 

membuat setiap usaha untuk kuliah menjadi gagal. Nilai-nilai saya jelek; nilai 

kurang yang satu disusul dengan nilai kurang berikutnya. Bagaimana hal itu dapat 

terjadi. Tapi, saya yakin bahwa saya terpanggil untuk menjadi seorang dokter. 

 

Setengah tahun sebelum saya mendapat kesempatan terakhir untuk mengulang 

ujian doktoral bagian kedua, saya membaca sebuah buku tentang pujian. Dalam 

buku ini seorang pendeta Amerika bercerita bagaimana dia dapat keluar dari 

permasalahannya yang terbesar, hanya dengan memuji-muji Tuhan. Walaupun 

bertentangan dengan akal sehat, sayapun mulai memuji-muji Tuhan. Dua bulan 

sebelum beberapa ujian akhir dilaksanakan, saya mulai menyiapkan diri. Tapi 

saya sama sekali tidak dapat berkonsentrasi, sehingga saya akhirnya memutuskan 

untuk mengisi waktu belajar saya dengan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. 

Tanpa diduga-duga, saya merasakan kehadiran Yesus yang luar biasa didalam 

kamar saya. Saya berlutut dan dikelilingi oleh sinar yang memberi keteduhan dan 

ketenangan batin. Perasaan tersebut saya alami berhari-hari lamanya dan membuat  
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saya mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Saya harus menempuh 

enam mata ujian dalam dua bulan. Melihat banyaknya materi yang harus 

dipelajari, maka sebetulnya hal ini merupakan pekerjaan yang tak mungkin dapat 

dilaksanakan. Tapi akhirnya saya lulus juga. Suatu hal yang dapat disebut mujijat. 

Setelah itu, khususnya di tahun akhir kuliah saya, dengan segenap tenaga saya 

akhirnya dapat merampungkan studi saya. Dan saya terkejut ketika saya menjadi 

dokter dan bertugas di lokasi yang sama, seperti yang pernah saya impikan 

bertahun-tahun sebelumnya!  
 

Menjadi seorang dokter merupakan cara yang ampuh untuk sekaligus berpraktek 

sebagai seorang Kristen. Tentu saja seorang dokter menjumpai banyak sekali 

orang yang menanggung pelbagai penderitaan baik secara fisik maupun psikhis. 

Dan setelah beberapa saat, antara dokter dan pasien akan terjalin hubungan yang 

saling mempercayai. Kadang-kadang saya merasa bahagia bukan saja karena 

keberhasilan saya dalam  pelayanan medis, tetapi juga karena karya Sang 

Penghibur terwujud menjadi kenyataan. 

 

“Marilah kepadaKu, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi 

kelegaan kepadamu” (Matius 11: 28). Banyak kali saya menyaksikan realisasi dari 

kata-kata Yesus Kristus tersebut didalam kehidupan banyak orang. Selama 

sepuluh tahun saya mengenal Tuhan, hubungan saya denganNya menjadi semakin 

intim. Kedamaian yang indah melindungi kehidupan nikah kami. Jika kami 

sesekali membuka rumah kami untuk para pasien dan kenalan yang membutukan 

kesempatan tersebut, saya melihat betapa indahnya ketika mereka saling bertukar 

pengalaman mengenai kehidupan mereka bersama Yesus. Mereka yang dahulu 

menanggung beban depresi, ketakutan dsb,, sekarang mengalami sukacita yang 

mereka peroleh dari Roh Kudus. Jelaslah, Yesus bukan seorang pembohong. Dia 

tidak berdusta, bila Dia mengatakan bahwa orang yang berduka akan dihiburkan. 

Apakah saya, sebagai seorang dokter, percaya akan mujijat kesembuhan jasmani? 

Tentu saja! Jika Firman Allah menjadi fakta yang nyata dalam kehidupan saya, 

melebihi apa yang dapat saya lihat atau melebihi apa yang dapat saya pahami 

secara ilmiah, maka kesembuhan jasmani pasti bukan sebuah mitos. Jika 

keajaiban dapat membebaskan jiwa manusia, maka hal tersebut juga berlaku untuk  

kebutuhan jasmani. Masakan seorang pencipta tak sanggup memperbaiki hasil 

ciptaannya sendiri? Apakah seorang pengrajin gerabah tidak dapat 

memperbaharui bejananya yang pecah? 
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Kesembuhan 

 

Beberapa bulan sebelum saya selesai kuliah, saya terbangun dari tidur dengan 

sakit telinga yang sangat mengganggu; saya pikir mungkin ini radang telinga. 

Saya sebetulnya menderita penyakit ini sejak saya lahir. Itulah sengsara yang 

Anda harus tanggung, jika Anda dilahirkan dengan langit-langit mulut yang 

terbelah (tekak sumbing). Hal ini menimbulkan  perubahan pada anatomi Anda, 

yang akhirnya mengakibatkan Anda menjadi peka terhadap sesuatu. Sejak kecil 

saya sudah menderita, keluar masuk rumah sakit dan menjalani banyak operasi. 

Bertahun-tahun lamanya saya belajar berbicara dengan baik. Belum lagi 

banyaknya perawatan penyakit telinga dan kerongkongan yang harus saya jalani. 

Masalah ini terus mengikuti saya hingga saya menginjak usia remaja, sampai-

sampai saya ditolak untuk masuk pendidikan militer. Dalam angkatan bersenjata, 

tidak ada orang yang membutuhkan tentara, yang setelah semalaman bertugas 

diluar dengan udara yang dingin atau tercebur diselokan dan keesokan harinya 

sakit, menderita radang  tengah telinga.  

 

Setelah menginjak usia 21 tahun, telinga saya terus menerus mengeluarkan cairan 

dan hal itu mengganggu pendengaran saya. Tetapi saya tetap ingin menjadi 

dokter. Ketika saya duduk disekolah menengah, dokter sekolah pernah 

menyarankan saya untuk membatalkan niat saya menjadi seorang dokter, karena 

saya sulit berbicara. Dan sulit untuk dibayangkan: seorang dokter mendengarkan 

denyut jantung dan paru-paru seseorang dengan  pendengaran yang tidak prima. 

 

Ketika saya bangun tidur pada pagi itu, saya teringat akan semua perawatan yang 

telah dilakukan oleh spesialist THK pada tahun itu juga: pembersihan rongga 

hidung, penusukan telinga dsb. Saya juga sadar bahwa saya sebetulnya sudah 

terlalu lama menderita dan bertahun-tahun lamanya cara hidup saya harus 

disesuaikan dengan penyakit telinga yang saya derita itu. 

 

Saya tahu bahwa Alkitab penuh dengan cerita tentang orang-orang yang telah 

disembuhkan oleh Allah, setelah mereka menemui para nabi, Yesus Kristus -    

Putera Allah - atau murid-muridNya. Waktu itu saya sudah beberapa tahun  

menjadi kristen yang sejati tetapi saya belum pernah melihat mujijat kesembuhan 

terjadi. Saya berpikir: Menurut Alkitab, Allah mencintai saya dan menginginkan 

saya selalu dalam keadaan sehat. Mengapa Allah yang maha besar itu tidak mau 

menyembuhkan penyakit radang telinga saya? Akhirnya pada pagi itu, saya 

berdoa dengan sederhana, selagi saya masih berbaring ditempat tidur: “Tuhan 

Yesus, aku tahu, Tuhan dapat menyembuhkan saya. Bagaimana mungkin saya 

dapat menjadi dokter, jika pendengaran saya terganggu? Tolong Tuhan, 

sembuhkan saya dari penyakit radang telinga yang kronis ini.” 

 

Tak lama kemudian, saya disadarkan bahwa saya harus mohon pengampunan 

karena saya bertahun-tahun lamanya tidak memperhatikan telinga saya, sehingga  
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mengakibatkan penyakit tersebut menjadi parah. Ketika saya memohon 

pengampunan, sesuatu terjadi dalam telinga saya. 

Saya yakin bahwa Tuhan sudah menjamah telinga saya. Seminggu kemudian saya 

kembali kontrol ke dokter yang merawat saya. Dokter mengatakan bahwa telinga 

saya dalam keadaan baik dan saya tidak perlu datang kembali. Juga hasil test 

pendengaran saya dinyatakan sangat baik sekali. Saya telah mengambil hikmah 

yang penting dari perawatan tersebut diatas. Dengan demikian saya  belajar  

memelihara tubuh saya dengan lebih hati-hati. Peradangan yang tak kunjung akhir 

itu akhirnya tuntas juga dengan cara yang ajaib. Hanya rasa syukur saja yang 

dapat saya ucapkan. 

Suatu saat kami sekeluarga berlibur ke Belgia. Cuaca jelek. Tiba-tiba anak kami 

yang paling kecil sakit. Waktu itu dia berumur 2 1/2 tahun. Seorang bocah laki-

laki yang periang. Celotehnya membuat suasana dirumah kami menjadi riang. 

Dalam waktu 2 jam dia terserang demam, bernafas dengan cepat dan merintih. 

Setiap hari saya melihat anak-anak sakit di ruang praktek saya. Saya juga sering 

merawat anak saya yang pertama dan yang kedua bila mereka terkena penyakit 

anak-anak, flu, radang tenggorokan, radang telinga dan sejenisnya. Tapi kali ini 

kasusnya lain. 

 

Apa yang nampak saat itu ialah Johny – nama anak kami yang paling kecil – 

berbaring dan bernafas seolah-olah ia kekurangan oksigen. Pada hari-hari 

sebelumnya, dia sudah batuk-batuk. Saya pikir dia menunjukkan tanda-tanda 

radang paru-paru tahap dini. Ketika saya mendengarkan paru-parunya dengan 

stetoskop, maka saya yakin bahwa dugaan saya tidak salah. Saya mendengar suara 

yang khas dan sesuai dengan gejala  penyakit tersebut. Reaksi pertama saya: cepat 

pulang, pergi ke spesialis anak, dan tidak menangani masalah ini sendiri, karena 

resikonya besar. 

Tetapi, isteri saya mengusulkan agar kami menangani masalah ini sendiri dahulu. 

Akhirnya, saya memberi dia sebuah resep untuk membeli penisilin. Tapi saya 

mengambil keputusan  tegas. Jika pengobatan ini, setelah sehari, tidak 

membuahkan hasil, maka saya akan membawa anak saya ke spesialis anak. 

 

Ketika isteri saya pergi ke apotik, saya letakkan tangan saya pada Johny yang 

terlelap tidur. Dengan sungguh-sungguh saya berdoa dan memohon kesembuhan. 

Allah berbicara dalam hati saya, bahwa saya tidak perlu takut. Saya mengingat 

janji-janji kesembuhan yang Allah telah berikan dan berpegang teguh pada janji-

janji tersebut. Kemudian saya melanjutkan doa saya dalam hati. Dengan apa yang 

ada pada diri saya, saya berusaha memegang  iman  dengan erat-erat. 

 

Setelah setengah jam berdoa, saya merasa bahwa kasih Allah yang besar itu 

mengalir melalui tangan saya menuju ke anak kecil yang sedang sakit itu. Sejam 

kemudian, saya berdiri. Saya yakin betul bahwa Allah sedang melakukan kuasa 

mujijatnya. 
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Kemudian, sebelum kami mulai makan, kami semua duduk dimeja makan, berdoa 

dan mengucap syukur karena Allah akan menyembuhkan anak kami. Juga putera-

puteri kami lainnya ikut berdoa. 

Disore hari, anak kami yang sakit tadi terbangun dari tidur. Sepuluh menit 

kemudian dia berjalan-jalan dengan agak lemas. Tapi setelah setengah jam 

berlalu, dia menjadi sehat kembali seperti sedia kala. Demamnya hilang. Sungguh, 

saya tercengang dibuatnya dan didalam hati saya terdengar suara: “Lihatlah, 

betapa hebatnya karya  kuasa iman.” 
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                       Kesembuhan oleh Iman dan Kasih       

                            

                                         

 

Allah Adalah Kasih 

 

Misalkan ada seorang dokter yang tidak saja memiliki semua pengetahuan medis, 

tetapi juga memiliki kapasitas, iman dan kasih. Kira-kira apa yang ia akan lakukan 

dalam dunia  ini. Tentu saja dia akan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain 

untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. 

 

Tapi sangat disayangkan karena ada dua hal yang dapat menghambat 

pekerjaannya. Pertama, hanya ada sedikit orang saja yang mempercayai  

kemampuannya sebagai tenaga medis. Kedua, hanya ada sedikit orang saja yang 

dapat menerima fakta bahwa ada orang yang begitu penuh cinta kasih seperti dia. 

 

Sekarang saya membicarakan seorang dokter yang sangat istimewa. Dia tidak 

memungut biaya. Dia bahkan telah memberi alat pembayaran untuk memperoleh 

kesembuhan yang diinginkan. Alkitab berkata: “ oleh bilur-bilurNya kami telah 

disembuhkan ” dan: “ sakit penyakit kami telah ditanggungNya” (Yesaya 53: 4-5). 

Bisakah Anda membanyangkan bahwa ada dokter seperti ini? Kalau saya tidak 

bisa. Dokter seperti itu hanya ada di dongeng saja. Suatu hal yang terlalu naif 

untuk dibayangkan dan tidak masuk akal sama sekali. 

Injil adalah berita aktuil yang menyatakan bahwa Dia ada dan nyata berkapasitas 

sebagai Dokter yang hidup. Dia bukan saja seorang Spesialis yang terkemuka 

dalam bidang medis, tetapi juga seorang Psikhiater yang terhebat. Dia berkuasa 

menghidupkan jiwa Anda serta membebaskan Anda dari dosa. “Marilah 

kepadaKu, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan 

kepadamu” (Matius 11:28). Kata „semua‟ berarti setiap orang yang  berada dalam 

situasi seperti yang dilukiskan ayat tersebut diatas. 
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Kasih dan Kesembuhan 

 

Kasih Allah, yang dinyatakan dalam pribadi Yesus, tidak dapat dibandingkan 

dengan kasih apapun yang ada didunia ini. Kasih Allah adalah kasih yang baru -  

kasih ilahi yang berkuasa mengampuni dosa, mencipta, menghibur dan 

membangun. Juga membuka kedok serta menghancurkan  kuasa roh iblis dalam 

bentuk bermacam-macam penyakit. Saya yakin, jika ada kasih dan kesatuan 

rohani diantara orang-orang Kristen, maka akan tercipta suatu suasana dimana 

kuasa kasih Allah juga dapat  dimanifestasikan secara spektakuler. Kebencian, 

gossip, iri hati dan dosa-dosa serupa didalam suatu persekutuan atau gereja, 

merupakan persemaian segala macam penyakit. Agar kuasa kasih Allah dengan 

kuasa kesembuhanNya dapat lebih berperan aktif, maka syaratnya adalah, gereja 

harus merendahkan diri didepan Allah dan anggota jemaat harus saling 

merendahkan diri. Bagaimana mungkin kesembuhan dapat terjadi bila tidak ada 

damai, tetapi yang ada ialah perpecahan didalam sidang jemaat? Apakah itu kasih, 

bila  penumpangan tangan dan berdoa memohon kesembuhan diabaikan di banyak 

gereja? Sedangkan Yesus dan para rasul telah memberi contoh yang jelas untuk 

melakukan hal tersebut. Apakah itu kasih, bila amanat untuk mengoles orang yang 

didoakan dengan minyak sudah tidak dilaksanakan lagi? (Yakubus 5:14) 

Bukan! Itu bukan kasih, tetapi sikap yang tidak patuh pada Firman Allah. 

Sekalipun hanya ada sedikit iman saja yang percaya akan kesembuhan, tetapi 

biarlah hal itu terjadi seperti yang tertulis didalam kitab Wahyu: “Imanmu kecil, 

tetapi engkau telah menyimpan FirmanKu.” 

   Bagaimanapun juga, marilah kita mematuhi perintahNya, khususnya dalam hal 

berdoa untuk orang sakit, saling mengasihi, penumpangan tangan dan pengolesan 

minyak. Bukankah didalam Alkitab tertulis bahwa kasih percaya dan 

mengharapkan akan segala sesuatu (1 Kor. 13:7) Selain itu, kasih Kristus didalam 

hati kita merupakan sumber iman yang kita perlukan agar kita dapat melakukan 

hal tersebut diatas. 

    

   Sejarah telah membuktikan bahwa banyak gereja telah mengalihkan tanggung 

jawab mereka terhadap orang-orang sakit pada dunia medis sepenuhnya. Tetapi 

itu tindakan yang tidak tepat; tanggungjawab atas tugas yang diberikan Allah pada 

kita tetap merupakan tanggungjawab ... betapapun sulitnya untuk berdoa bagi 

orang sakit, betapapun sulitnya menanggung kekecewaan atau betapapun sulitnya 

untuk tetap dapat bertahan, sementara tidak nampak tanda-tanda adanya 

perubahan. 
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   Sakit Jiwa 
 

Jelas saya tidak memiliki latar belakang pendidikan psikiatri. Namun pasien  yang 

datang berkonsultasi pada saya membawa pelbagai masalah yang bagi saya sudah 

tidak mempunyai harapan lagi. Masalah lainnya, misalkan: depresi, rasa takut 

tanpa alasan yang jelas dan gangguan jiwa dalam taraf yang sudah gawat. Justeru 

dalam menghadapi penderitaan manusia semacam itu, saya mengalami hal-hal 

yang memberi harapan, karena saya mempercayai janji-janji Allah. Saya tahu 

bahwa Roh Allah selalu memimpin setiap pembicaraan dengan para pasien 

sehingga timbul pengertian dan rasa saling percaya diantara kita. Dan hal ini 

benar-benar membuahkan hasil. 

 

Pada tahun-tahun pertama ketika saya mengawali profesi saya sebagai dokter 

umum, saya hampir tidak mengalami adanya hubungan rohani dengan seorang 

pasienpun. Hal ini saya anggap sebagai suatu kekurangan. Setelah lama berdoa 

bagi para pasien, barulah timbul pembicaraan rohani yang pertama. Beberapa saat 

kemudian, barulah kami mengadakan doa bersama  untuk pertama kalinya. 

 

Apakah hal tersebut sesuatu yang khusus? Saya rasa tidak. Perhatikan apa 

yangYesus katakan: “diluar Aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa” 

(Yoh. 15:5).  

Pembicaraan rohani pertama berawal dengan seorang pasien wanita seusia saya. 

Dia mengalami depresi setelah teman prianya mengalami kecelakaan yang hebat 

dan sudah lama berbaring dalam keadaan koma. Pada suatu waktu ketika dia 

berbicara dengan saya ditelepon, saya katakan: “Kamu harus percaya bahwa 

semuanya akan beres.” Seminggu kemudian seorang perawat juga mengucapkan 

kata-kata yang sama, dan dengan ucapan kata itu wanita tersebut berminggu-

minggu lamanya mengunjungi temannya yang tak sadarkan diri itu sampai dia 

siuman kembali. Setelah menjalani perawatan rehabilitasi yang lama, akhirnya 

temannya sembuh kembali. Kemudian pasien wanita tadi mengunjungi saya dan 

sambil tertawa dia berkata: ”Berkat imanmu, ya?” Tetapi, bukankah hal itu terjadi 

semata-mata karena iman wanita itu sendiri? 

 

Saya senang sekali bahwa, lewat pembicaraan yang sederhana, saya dapat 

membicarakan janji-janji Allah yang indah, baik untuk wanita tersebut maupun 

untuk diri saya sendiri. 

 

Ada satu pengalaman lagi. Suatu waktu saya mengambil alih tugas rekan sejawat 

saya untuk sementara waktu. Seorang pasien lelaki, kurang lebih berumur 50 

tahun, datang berkonsultasi. Badannya gemetar - dari ujung kepala sampai telapak 

kaki. Dengan ketakutan dia melihat keadaan sekelilingnya. Akhirnya dengan suara 

penuh keputusasaan, dia menceritakan permasalahannya. Dimalam hari dia selalu 

merasa panik dan bermimpi buruk. Akibatnya dia diusir dan harus meninggalkan 

kamar sewaannya, karena dia sering membuat suara-suara gaduh. Setelah  
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beberapa saat baru saya mengerti bahwa dia adalah peminum berat. Sebagai 

pengobatan  awal, saya memberinya obat penenang dan dia meninggalkan ruang 

praktek setelah konsultasi berakhir. Sementara itu, saya merasa benar-benar tak 

berdaya untuk menolong dia lebih lanjut. Dia adalah type orang yang hanya 

memusatkan hidupnya pada diri sendiri. Tidak bersanak keluarga, seorang 

pengunjung tetap di café-café atau di pusat rehabilitasi. Dia adalah salah seorang 

pecandu  yang berada dalam cengkraman alkohol yang sangat mengerikan.  

Setelah dia pulang, saya berdoa agar Tuhan memberi saya jalan keluar untuk 

pasien tersebut pada pertemuan berikutnya. Seminggu kemudian – ketika saya 

baru saja selesai dengan tugas saya dipagi itu – masuklah pasien tersebut. 

Dilorong masuk dia kurang lebih bertanya pada saya: “ Dokter, kalau saya minum 

obat yang Dokter beri itu, satu kotak sekaligus, apakah saya akan mati?” Saya 

tidak  dapat melakukan apa-apa selain mengajak dia untuk berdialog. 

Pada konsultasi berikutnya saya bercerita padanya tentang depresi yang pernah 

saya alami dimasa lalu, rasa takut yang menghantui saya dan bagaimana Tuhan 

melalui Yesus telah membebaskan saya dari masalah tersebut. Lalu saya 

mengajak dia untuk berdoa bersama. Dan ajakan saya itu  tidak lagi asing bagi 

dia, karena dia berasal dari keluarga Katholik. Sambil berpegangan tangan, kami 

berdua berdoa dan berdiri atas janji Yesus yang mengatakan: “Jika dua orang dari 

padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan 

dikabulkan oleh BapaKu yang di surga” (Matius 18:19), dan: “Marilah kepadaKu, 

semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan 

kepadamu” (Matius 11:28). Saya meyuruh dia untuk tetap mengadakan kontak 

dengan saya. Sementara itu,  saya merasakan  ketenangan dalam jiwa saya, karena 

saya yakin bahwa dia akan mengalami sesuatu yang positif. 

 

Selang seminggu, masuklah seorang pasien; lelaki yang dahulu gemetar, takut dan 

bertampang seperti seorang tuna wisma, sekarang telah berubah menjadi pria yang 

berwajah berseri-seri! 

Saya tidak dapat mempercayai apa yang saya saksikan saat itu. Kemudian kami 

berdua melanjutkan pembicaraan kami tentang kehidupan dan permasalahannya 

yang memang benar belum semuanya teratasi, tapi sekarang dapat dihadapi 

dengan cara berpikir yang baru. 

Saya sadar bahwa pria ini masih banyak membutuhkan pertolongan. 

Membutuhkan orang-orang disekitarnya yang dapat memberi dukungan. 

Kapasitas seorang dokter dalam hal ini sangatlah terbatas. Untunglah ada pekerja 

sosial yang mengambil alih tugas saya serta membimbingnya lebih jauh. Dengan 

demikian ia mulai memupuk harapan untuk mendapat pekerjaan. Atas inisiatif 

sendiri, dia akhirnya  bergabung dengan sebuah kelompok gereja. Jadi ada orang-

orang lain yang bertanggung jawab atas pertumbuhan kerohaniannya. Anda harus 

melepaskan orang-orang semacam ini didalam tangan Tuhan, agar Dia dapat 

membimbing mereka lebih lanjut. Dan sebaiknya kita tidak mengekang mereka 

jika mereka sementara ingin berjalan sendiri, sekalipun dengan alasan mereka  
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tidak berani lagi mengunjungi Anda, karena mereka tidak ingin merepotkan Anda 

atau karena mereka berpikir Anda tidak mempunyai waktu untuk diajak berbicara.  

 

Ada sebuah contoh lagi. Saya sudah bertahun-tahun merawat seorang pasien 

wanita yang menderita bermacam-macam keluhan akibat perasaan gelisah. Makin 

lama, dia makin mengalami depresi. Saya mengundang dia untuk berbincang-

bincang seusai jam tugas saya. Ketika pembicaraan berlangsung, saya merasa 

bahwa saya harus mendengarkan tanpa menginterupsinya. Setelah 10 menit, 

sesuatu yang ajaib terjadi. Tiba-tiba, dia mulai bercerita dengan terbuka tentang 

masalah-masalah yang telah dia rahasiakan selama 15 tahun. Saya tidak 

mengatakan apa-apa untuk mengorek informasi tersebut, tapi saya merasakan 

kehadiran Roh Kudus memenuhi ruang praktek saya. Sejam lewat, dan akhirnya 

kami menjadwalkan pertemuan kami untuk minggu berikutnya. 

 

Pada pertemuan kedua, saya bersaksi pada wanita tersebut tentang kelepasan yang 

saya pernah alami. Saya terlepas dari depresi oleh doa. Lalu kami berdoa dan 

memohon pengampunan atas hal-hal yang terjadi dimasa lalu; dia mengampuni 

orang-orang yang telah membuat dia sengsara dimasa lalu. Kemudian saya 

mengucap syukur pada Allah, karena Dia akan membebaskan wanita tersebut dari 

depresi. 

 

Hari berikutnya, ketika saya tiba dirumah, ternyata wanita tersebut telah menilpon 

rumah kami dan dengan gembira memberitahukan bahwa dia telah merasakan 

ketenangan dan sukacita pada malam sebelumnya. Sungguh, Allah telah 

memenuhi apa yang Ia telah janjikan dalam FirmanNya, serta memberi 

ketenangan pada yang merasa letih lesu dan menanggung beban yang berat. 

Padahal, saya hanya berdiam diri saja sambil mendengarkan kisah hidupnya. 

 

Jika Anda telah mengalami beberapa permasalahan seperti diatas, Anda akan 

bertanya-tanya bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Hanya dengan berdoa dan 

percaya akan janji-janjiNya, kita dapat menyaksikan kuasa Tuhan yang dapat 

membuat apa yang tak tertulis dalam buku pegangan ilmu kedokteran dan ilmu 

psikiatri, menjadi kenyataan. Asal saja kita memberi Dia kesempatan dan 

kebebasan untuk bertindak aktif. 
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Krisis Batin 

 

Bagaimana caranya  keluar dari krisis batin? Andaikan Anda bukan seorang 

Kristen, maka tidak ada ruginya jika Anda mendengarkan bagaimana caranya 

seorang Kristen menanggulangi krisis semacam ini. Dan sebagai Anak Allah, ada 

baiknya jika Anda diingatkan kembali akan janji-janji Allah mengenai masalah 

ini. 

  

                                                   

 

Ketakutan 

 

Sebagai seorang dokter, saya menjumpai banyak orang yang dihantui perasaan 

takut. Takut berjalan di jalanan. Takut bila ditinggal seorang diri. Takut jika 

berada ditengah-tengah orang banyak. Atau sekonyong-konyong merasa takut 

begitu saja. Pernahkah Anda mengalami hal-hal seperti itu? 

Saya teringat akan orang-orang yang pernah tinggal di tempat penahanan sewaktu 

perang, yang siang dan malam dihantui dengan perasaan takut; orang yang sangat 

takut  akan terkena penyakit yang gawat. Atau orang yang takut berjalan sendiri di 

jalan. 

Sebelum saya menjadi kristen, saya pernah untuk beberapa saat mengalami 

perasaan  takut yang hebat. Hal seperti ini saya jumpai pada orang-orang yang 

mengalami krisis kejiwaan yang hebat. Karena krisis tersebut mereka tidak lagi 

memiliki rasa percaya pada diri sendiri. Setelah Yesus memberi saya damai, maka 

ketakutan saya pun sirna. Tapi sebelumnya, saya tidak dapat menemukan jalan 

keluar dari siksaan batin yang seperti neraka itu. Waktu itu, makin lama, saya 

seolah-olah terperosok makin dalam. Kemanapun saya pergi, saya tidak dapat 

menemukan jalan keluar. Kehampaan hidup semacan ini saya jumpai pada 

beberapa pasien saya. Kalau sudah berada pada taraf ini, kebanyakan orang 

meminta obat penenang yang memang dapat menghalau perasaan takut, tetapi 

tidak mampu membebaskan seseorang dari perasaan takut itu sendiri. Dengan 

demikian banyak orang mencandu valium atau menyalahgunakan alkohol sekedar 

untuk mendapatkan ketenangan. 

                                                                    

Saya telah membuktikan bahwa ucapan kata-kata Yesus itu benar adanya. Allah 

sangat mengasihi Anda dan saya, sehingga Dia selalu bersedia untuk  mengusir 

perasaan takut dan cemas kita. Suatu waktu saya berdoa dengan pasien saya yang 

selalu takut akan mengidap penyakit yang membahayakan. Doanya sendiri 

sebetulnya sangat sederhana, tetapi dampaknya sangat luar biasa! Pasien tersebut 

merasa bahwa ada suatu kekuatan yang mengaliri tubuhnya, dan kekuatan tersebut 

melenyapkan rasa takutnya. 

Jika Anda merasa takut, maka dengan sangat saya sarankan agar Anda mengambil 

tindakan iman! Nanti Anda akan melihat bahwa sebenarnya Anda hanya butuh 

iman yang sedikit saja untuk dapat mengusir roh ketakutan itu. Allah  
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menyarankan dengan sangat agar Anda mempercayaiNya dan mempercayai Yesus 

sebagai Juruselamat dan Dokter Anda. 

 

Mungkin Anda berkata: “Jika benar bahwa Yesus hidup, bagaimana Dia dapat 

merasakan ketakutan saya?”  Dia justeru sudah melewati masa-masa ketakutan 

yang amat sangat sebelum dia mati disalib. Dia telah berperang melawan maut 

dan  Dia telah menaklukkan rasa takut. Karena itu Dia telah menghancur-luluhkan 

semua perasaan takut. Yesus memiliki kuasa untuk membebaskan Anda dari rasa 

takut! Memang saya tidak dapat memahami bagaimana mungkin hal ini dapat 

terjadi. Tetapi, praktek menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang  

mustahil. 

 

Yesus dapat menenangkan Anda, seperti seorang ayah yang menenangkan 

anaknya. Dia ingin memberi Anda, sebagai anakNya, ketentraman yang 

merupakan  jeritan kerinduan hati Anda. Dia ingin sekali memberi ketenangan 

pada Anda. Dia berkata dalam FirmanNya: “ Jangan takut, Aku bersamamu ….” 

Dia tidak basa-basi. Dia melakukan apa yang Dia katakan! 

 

Apa yang Anda harus lakukan, jika Anda mau mempercayai kuasa Kristus yang 

telah bangkit itu? Panggilah Dia didalam doa Anda! Katakan padaNya bahwa 

Anda merasa takut. Dia tidak akan mengecewakan Anda! Siapapun Anda 

orangnya. Dia tetap berkata: “Sekali-kali  Aku tak akan menolak mereka yang 

datang kepadaKu.” 
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Takut akan Kematian 

 

Walaupun saya belum pernah sakit parah dan tidak dapat menentukan seberapa 

besar ketakutan seseorang dalam menghadapi maut, saya melihat, berdasarkan 

pengalaman saya dengan para pasien, bahwa iman merekalah yang mengakhiri 

rasa takut mereka. 

Secara teratur saya mengunjungi seorang pasien yang menderita kanker kandung 

kemih, sementara dia terbaring menunggu datangnya ajal. Seorang dokter 

umumnya dipanggil untuk mendengarkan keluhan pasien, tetapi saya mengajak 

pasien tersebut berbincang-bincang tentang masa depan. Anak-anaknya semua 

kristen dan telah mengajarnya berdoa. Pembicaraan kita memang singkat-singkat 

saja, tetapi kami bersama merenungkan janji-janji Allah tentang hidup bersama 

dengan Yesus setelah kematian tiba. Dalam setiap pembicaraan kami, kami 

seolah-olah merasakan sebagian dari apa yang kelak akan kami alami. Ketika ia  

meninggal di rumah sakit, anak-anaknya datang mengucapkan terima kasih karena 

ayah mereka, menjelang kematiannya, masih sempat dapat membicarakan hal-hal 

yang indah. 

Dilain kesempatan, saya mengunjungi seorang wanita yang terbaring di rumah 

sakit dalam keadaan sekarat. Melalui orang lain saya akhirnya mengetahui bahwa 

dia adalah seorang yang beriman. Pada hari terakhir itu, kami berdoa. Walaupun 

dia menanggung rasa sakit dan keadaan tubuhnya lemah, tetapi ketenangan 

jiwanya dapat saya rasakan dengan jelas  saat itu. Alangkah indahnya, jika Anda 

dapat menyerahkan hidup Anda kedalam tanganNya. Dia berjanji bahwa Ia akan 

membawa Anda dengan selamat pulang ke rumah surgawi. Tidak kalah indahnya 

jika damai dari atas itu sudah hadir terlebih dahulu dan menaungi  seseorang  pada 

saat ia menyongsong kematiannya. 

 

Ketika saya masih menjalani masa pendidikan sebagai dokter, saya pernah berdoa 

untuk seorang wanita muda penderita tumor. Walaupun dia menangis, kehadiran 

Yesus memenuhi ruangan rumah sakit tersebut, sehingga dia sebenarnya ingin 

berkata: “ Ruangan ini telah menjadi surga yang kecil.” Inilah hiburan dan kasih 

Allah untuk anak-anakNya. Dengan kejadian ini saya tidak ingin menyangkal 

fakta bahwa orang membutuhkan perjuangan yang besar pada waktu dia 

menderita sakit yang berat. Perasaan marah, sedih dan ingin memberontak tentu 

saja ada . Tetapi sebaliknya kasih Allah juga tersedia untuk menanggulangi 

semuanya. 

 

Sering kali kami tidak dapat mengerti mengapa Allah disebut Allah yang penuh 

kasih, sedangkan Dia mengijinkan semua penderitaan terjadi. Alkitab 

mengajarkan bahwa Allah membenci kematian tetapi mengasihi manusia yang 

harus mengalami kematian. Dia mengasihi manusia sedemikian besarnya sehingga 

Ia memberikan AnakNya yang tunggal untuk disalibkan, sehingga oleh 

kematianNya kuasa maut dapat dihancurkanNya. 
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Allah menginginkan agar umat manusia hidup berbahagia. Karena itu Dia 

membuka jalan bagi kita untuk meraih kehidupan yang kekal. Dan jalan itu adalah 

Yesus Kristus. Siapa yang percaya pada Dia akan memperoleh hidup yang kekal! 

 

                                                                

                                             

 

Kecemasan 

 

Mungkin saat ini Anda sedang dirongrong oleh perasaan cemas. Anda mengkha 

watirkan kesehatan Anda. Anda membayangkan bahwa bermacam-macam 

penyakit sedang menyerang tubuh Anda. Atau mungkin Anda sedang tersiksa 

oleh kecemasan mengenai masalah keuangan, tempat tinggal, pekerjaan yang 

terancam hilang atau masa depan putera-puteri Anda. Kesibukan (kecemasan) ini 

sifatnya membahayakan dan dapat melumpuhkan daya pikir manusia. 

Yesus Kristus berkata pada murud-muridNya: “Siapa diantara kamu yang karena 

kekuatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? “ (Dengan kata 

lain: kecemasan tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.) 

Yesus bahkan memperingatkan murid-muridnya untuk tidak cemas. Jadi, 

waspadalah! Hati-hatilah terhadap kekuatiran mengenai kebutuhan sehari-hari! 

Jika Anda ingin mengikut Yesus, maka sebenarnya tidak ada lagi tempat untuk 

kecemasan didalam hidup Anda. Jika Anda menyerahkan  tubuh Anda, masalah 

keuangan Anda, dan sambil berdoa meletakkan semua permasalahan tadi kedalam 

tangan Allah, maka tidak akan ada alasan lagi bagi Anda untuk cemas. Ubahlah 

kecemasan dan pikiran Anda yang kalut itu dengan cara berpikir yang positif dan 

percaya  pada Tuhan. Coba lawanlah kecemasan tersebut dan ucaplah syukur pada 

Allah karena Dialah Pemandu hidup Anda didalam segala aspek.  Camkanlah 

baik-baik bahwa Allah adalah Bapa Anda. Dia ingin menjadi Bapa Anda melalui 

Yesus Kristus. Dia siap menanggung kekhawatiran Anda. Dia benar-benar ingin 

mencukupi segala kebutuhan hidup Anda. 

 

 

                                          

 

 

Hati Yang Hampa dan Mati 

 

Apakah Anda merasa hampa dan tak merasakan apa-apa? Ada banyak penyebab 

yang dapat membuat seseorang menghadapi suatu masalah dan merasakan hal 

tersebut diatas. Mungkin Anda sedang mengalami depresi. Atau Anda mencoba 

menghalau rasa duka cita. Saya masih ingat betul waktu saya dahulu mengalami 

kekosongan batin yang hebat dan menyadari betapa dinginnya dunia ini. Secara 

rohani, saya sudah mati. Apakah Anda saat ini juga merasakan hal yang sama? 

Inilah jawaban Yesus atas permasalahan ini. Dia berkata: “Aku datang untuk  
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memberimu hidup dan kelimpahan.” Dia juga mengatakan: “Siapa yang haus, dan 

siapa yang mau, biarlah dia minum air kehidupan ini dengan cuma-cuma.” 

 

Hanya Allah yang benar-benar dapat memenuhi kekosongan batin Anda dengan 

kasih dan kesempurnaanNya. Allah sanggup mengubah kehampaan batin Anda 

menjadi samudera kedamaian dan kebahagiaan. 

 

Jika seseorang menerima Roh Kudus didalam hatinya, maka, seperti apa yang 

Alkitab  katakan, hatinya akan memancarkan  mata air yang hidup. Allah berkuasa 

melenyapkan kehausan Anda. Itulah yang Dia pernah lakukan bagi saya ketika 

saya mengalami krisis yang hebat. Dia juga ingin melakukan hal yang sama bagi 

Anda! 

 

                                   

 

 

Perasaan Murung 

 

Apakah hidup Anda dirundung kemurungan? Saya dapat bayangkan betapa 

lelahnya batin Anda, seolah-olah jiwa Anda mengalami hambatan yang besar. 

Hari demi hari terasa suram dan masa depanpun tak nampak lagi. Anda merasa 

terhimpit oleh pikiran-pikiran negatif. Anda bertanya-tanya apakah Anda dapat 

berperasaan dan berpikir normal lagi. Anda takut kalau-kalau keadaan Anda tidak 

akan pernah pulih kembali. Namun demikian, rencana Allah menyediakan jalan 

keluar dari kenyataan yang kelabu ini. Berapa banyak iman yang dibutuhkan agar 

dapat mendaki, keluar dari lembah kekelaman ini? 

 

Dengarkanlah kata-kata Yesus: “Marilah kepadaKu, semua yang letih lesu dan 

berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu” (Matius 11:28). Yesus 

tidak berada jauh dari Anda bila Dia mengatakan kata-kata tersebut. Dia tidak 

berada diatas gunung jika Anda berada didalam sumur. Anak Allah telah menjadi 

manusia. Dia telah turun dan berada dimana Anda dan saya sekarang berada. Dia 

bersedia masuk kedalam rumah Anda yang mungkin sempit dan ingin menjenguk 

Anda di kamar yang masih tetap dikelilingi empat dinding yang sama itu. 

 

Alkitab berkata bahwa Yesus dihina dan dihindari orang – seorang yang penuh 

kesengsaraan dan yang biasa mederita kesakitan (Yesaya 53:3). Dalam Alkitab 

juga tertulis bahwa Dia telah menanggung penyakit (ayat 4) dan kesengsaraan 

kita. Selain itu saya membaca didalam kitab Ibrani 4:15: “Sebab Imam besar 

(Yesus) yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan 

kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya 

tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri 

tahta kasih karunia, supaya  kita menerima rachmat dan menemukan kasih karunia 

untuk mendapat pertolongan kita  pada waktunya.” 
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Semua kata-kata tersebut diatas merupakan kata-kata sulit, tetapi maknanya 

sederhana: depresi yang sedang Anda  alami sekarang ini juga pernah dialami oleh 

Yesus. Dia mengerti perasaan Anda dan dapat merasakan penderitaan Anda. Dia 

adalah Putera Allah dan dalam hal ini sanggup membebaskan Anda dari segala 

permasalahan. Dan Dia telah menolong banyak orang, termasuk diri saya pribadi. 

Dia bersedia memberi Anda kekuatan agar Anda tidak letih lagi. Dia menghibur 

dan memberi Anda sukacita, bukan dukacita, apapun permasalahannya. 

 

Semua ini bukanlah rekayasa, tetapi merupakan kisah nyata. Banyak sekali orang 

yang  telah mengalaminya! Sungguh, Yesus adalah teman yang sangat baik, yang 

rela memanggul hidup Anda yang penat dan ingin membantu Anda berdiri 

kembali dari ketidakberdayaan Anda. 

 

Sungguh Allah dapat kita andalkan, seperti kata raja Daud didalam Mazmur 

55:23: “ Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau!” 

Berapa besar langkah yang Anda harus ambil untuk memperoleh ketenangan yang 

dijanjikan itu? Apakah Anda terlebih dahulu harus menjadi sempurna atau 

menjadi anggota sebuah gereja? Tidak. Yesus berkata bahwa Anda harus datang 

dan Daud mengatakan bahwa Anda harus menyerahkan kekuatiran Anda pada 

Nya. Jadi Anda diharapkan melakukan sesuatu, yaitu datang kepadaNya didalam 

doa serta menyerahkan kemurungan dan depressi  Anda kepadaNya. 

 

Tetapi mungkin Anda merasa lumpuh karena depresi yang Anda tanggung, 

sehingga tindakan yang Anda inginkan pun rasanya tidak mungkin dapat 

dilakukan. Allah melihat Anda sampai kedalam hati Anda. Dia memahami 

ketidakberdayaan Anda. Dia selalu menghargai setiap usaha seseorang yang mau 

datang menghampiriNya, betapapun kecilnya usaha tersebut 

 

Salah seorang pasien saya mengalami depresi karena ayahnya meninggal. Tetapi 

dia mempunyai keberanian untuk mengambil langkah, sekalipun kecil, untuk 

datang kepada Yesus. Dan Dia dengan langkahNya yang besar mendatangi pasien 

saya tersebut dan memberinya kekuatan. Hal itu terjadi sewaktu dia berkonsultasi 

di ruang praktek saya. Sekarang dia menjadi seorang Kristen dengan iman yang 

tegar, berakar pada pertemuannya yang pertama dengan Yesus. Karena itu, 

percayalah bahwa Dia juga bersedia menolong Anda. Dia siap memberi Anda 

keberanian, iman dan kekuatan untuk datang kepadaNya, memohon 

pertolonganNya dan menyerahkan beban Anda kepadaNya. Itulah yang telah saya 

alami dalam hidup saya. Sebaiknya Anda juga mengalaminya dalam kehidupan 

Anda. 
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Perasaan Bersalah 

 

Pada suatu malam, sekitar Natal, saya berjalan-jalan diluar rumah. Cuaca sangat 

dingin sekali. Saya melihat seorang tuna wisma duduk meringkuk disebelah tong 

sampah. Saya tidak sampai hati membiarkan ia duduk disana. Lalu saya 

mengajaknya masuk kedalam rumah saya. Ketika ia, seolah-olah tertegun, melihat 

bara api merah di tempat perapian kami, ia nampaknya ingin meminta ijin untuk 

menceritakan apa yang telah menimpa dirinya. Tanpa saya minta, ia mulai 

bercerita tentang penyesalan yang telah bertahun-tahun menghantuinya. Dia 

dahulu adalah seorang kapten kapal. Atas kekhilafannya, kapalnya mengalami 

kecelakaan yang mengakibatkan tenggelamnya sejumlah penumpang. Perasaan 

bersalah meracuni hidupnya sedemikian rupa sehingga ia kecanduan minuman 

keras. Akhirnya hal ini  membuatnya kesepian dan menjadi tuna wisma. Ia 

bertanya-tanya dimana ia dapat memperoleh pengampunan 

 

Walaupun saat itu saya sudah menjadi Kristen, saya tidak memiliki keberanian – 

dan akibatnya kehilangan kesempatan – untuk membawa dia kepada Tuhan 

Yesus. Dan lama sekali  saya menyesali tindakan saya tersebut. Apapun pemicu 

penyesalan Anda, entah beralasan atau tidak, Yesus sanggup membebaskan Anda 

dari perasaan tersebut. Dia membebaskan dan mengampuni siapa saja! 

 

Selang beberapa waktu, saya bercakap-cakap dengan seorang pemuda yang 

terganggu oleh hati nuraninya, akibat pembunuhan yang pernah dia lakukan.  

Sekalipun dia telah menjalani hukuman penjara, hati nuraninya masih tetap 

menuduhnya. Pemuda ini mencari Allah dan ingin mengakui kesalahannya 

dihadapanNya. Sungguh luar biasa sekali, jika kasih Allah mengampuni semua 

kesalahan Anda. Sekali lagi saya katakan: praktek membuktikan bahwa Yesus 

bangkit dari maut, dan Alkitab mewartakan kebenaran tentang Yesus yang telah 

menanggung hukuman karena perbuatan-perbuatan kita yang salah. Jika kita telah 

mengakui kesalahan kita, maka kita dapat mulai dengan  lembaran baru! 

Alkitab berkata: “Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih 

seperti salju; sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih 

seperti bulu domba (Yesaya 1:18). Suatu pernyataan yang luar biasa! Suatu janji 

yang sangat indah! 

 

 

                                                 

 

Keputusasaan 

 

Keadaan tertentu dalam hidup ini dapat membuat Anda putus asa. Misalkan: Anda 

kehilangan orang yang Anda cintai; anak Anda tidak dapat disembuhkan lagi;  
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perusahaan Anda bangkrut; Anda kehilangan pekerjaan; Anda menjadi linglung; 

Anda merasa begitu tegang sehingga Anda bertanya-tanya apakah Anda sedang 

kehilangan ingatan. Terkadang Anda menjadi putus asa karena Anda tidak dapat 

tidur atau merasa sangat lelah. Dalam semua situasi tersebut diatas, orang menjadi 

bingung dan tidak tahu lagi bagaimana caranya mengatasi permasalahan yang ia 

hadapi. Ia tidak melihat jalan keluar lagi.  

 

Perasaan putus asa dapat membuat seseorang melakukan hal-hal yang ekstrim, 

bahkan tidak jarang ada yang melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain 

atau diri sendiri. Seseorang yang  putus asa umumnya menjerit-jerit dan meminta 

pertolongan. 

 

Suatu malam saya menerima tilpun dari seorang wanita yang benar-benar merasa 

putus asa. Dia telah cerai dari suaminya. Setelah perceraiannya itu, dia pernah 

diperkosa seseorang. Sekarang ia kecanduan alkohol. Ia sudah tak memiliki masa 

depan lagi. Dia hanya ingin mati saja. Sewaktu dia berbicara, saya hanya 

mendengar saja dan dengan demikian saya memberinya keberanian untuk 

berbicara. Setelah beberapa bulan, tampaknya sudah ada harapan yang tumbuh 

dalam hidupnya yang seperti padang belantara itu. Pasti itulah berkat dari doa 

yang telah banyak kali dipanjatkan untuk dirinya, dan yang kadang kala kami 

panjatkan  bersama-sama dengan dia.  

 

Jika Anda, sebagai seorang dokter, menghadapi keputusasaan, maka langsung 

Anda akan merasa tak berdaya. Tetapi, dimana tidak ada lagi nasehat yang dapat 

diandalkan, maka disitulah kuasa doa akan dinyatakan. 

 

 

                                             

 

Bimbang Karena Sakit 

 

Matius 8: 2-3: “Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadaNya, lalu sujud 

menyembah Dia dan berkata: “Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. 

Lalu Yesus mengulurkan tanganNya, menjamah orang itu dan berkata: ”Aku mau, 

jadilah engkau tahir.” 

 

Pembaca, mungkin Anda bernasib sama seperti penderita lepra tersebut diatas: 

Anda menderita sakit parah; seluruh tubuh Anda penuh dengan luka-luka. Atau 

mungkin Anda menderita penyakit lain. Hidup Anda mungkin terseok-seok, 

bagaikan penderita lepra tersebut, terdera oleh rasa sakit. Apakah Anda tidak 

dapat menikmati hidup ini seperti semestinya karena penyakit yang Anda derita? 

Anda tidak mampu mengerjakan pekerjaan Anda lagi? Atau Anda tidak dapat lagi 

melakukan fungsi rumah tangga Anda? Mungkin Anda sudah tidak melihat jalan 

keluar lagi, sekalipun dokter sudah berusaha keras untuk menolong Anda. Atau  
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mungkin Anda telah menjalani perawatan medis di rumah sakit yang canggih, dan 

Anda  masih mempunyai harapan untuk sembuh dan pulih kembali, tetapi harapan                                               

itu hanya tinggal harapan saja. Mungkin Anda sendiri tidak sakit, tetapi salah satu 

anak Anda sedang sakit keras dan Anda menjadi sangat kuatir dan bimbang 

apakah ia dapat sembuh kembali, sekalipun para akhli medis telah berusaha untuk 

meyakinkan Anda. Bacalah kisah mengenai penderita lepra tadi, yang datang dan 

sujud menyembah Yesus, karena dia tahu bahwa Yesus berkuasa untuk 

menyembuhkannya. 

Apakah Anda percaya pada Firman Allah? Percayakah Anda bahwa isi Alkitab itu 

benar?  Didalam Alkitab tertulis: “Yesus Kristus tidak berubah, dahulu, sekarang 

dan selama-lamanya.” Dokter ilahi itu tidak mati, tetapi telah bangkit setelah mati 

disalib dan telah benar-benar menampakkan diri pada banyak orang. Bacalah 

kisah tersebut lagi! Dan mereka–mereka yang percaya akan Yesus dan mematuhi 

FirmanNya hari ini juga dapat mengaminkan bahwa Dia memang hidup. Dia 

berjalan menyertai mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari dan tidak akan 

meninggalkan mereka.  

Bagaimana  mungkin hal ini dapat terjadi? Memang hal ini tidak dapat terjangkau 

oleh pikiran kita. Tetapi fakta ini benar. Allah adalah Roh yang hidup dan setelah 

Yesus bangkit dan naik ke surga, Roh Kudus datang pada hari Pentakosta serta 

mengambil alih posisi Yesus di dunia ini. Roh ini, yang juga disebut Roh dari 

Kristus, berasal dari Yesus, menyatu dengan Dia dan melakukan hal-hal yang dia 

inginkan. 

 

Sebagai orang Kristen, kami mengalami Roh Allah yang hidup itu didalam 

kehidupan kita. Karena itu, tidaklah mustahil jika Yesus lewat RohNya hidup dan 

berada disamping tempat tidur, didalam kamar Anda. Dia mendengarkan Anda. 

Dia siap menyembuhkan Anda. Dia tidak berubah. Kuasa kesembuhanNya sama 

sekali tidak berkurang. Karena itu lakukanlah apa yang dilakukan penderita kusta 

tersebut diatas. Sujud dan sembahlah Dia. Seperti penderita lepra dalam kisah 

tadi, katakan: “ Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku.” 

 

Mungkin sulit bagi Anda untuk menerima hal ini, karena Anda tidak dapat 

melihat dan mengalami kehadiran Yesus Kristus. Kalau begitu carilah seorang 

Kristen yang hidup dalam Roh Kudus dan mintalah dia untuk membimbing Anda 

datang kepada Yesus didalam doa. 

Bukankah didalam Alkitab tertulis: “Sebab di mana dua atau tiga orang 

berkumpul dalam namaKu, disitu Aku ada ditengah-tengah mereka” (Matius 18: 

20)? Tetapi jika Anda tidak dapat menemukan seseorang yang dapat membimbing 

Anda, ingatlah, bahwa Yesus juga telah mengatakan kepada setiap orang di dunia 

ini: “Lihat, aku berdiri dimuka pintu dan mengetuk; jikalau ada orang yang 

mendengar suaraKu dan membukakan pintu, Aku akan masuk mendapatkannya 

dan Aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan 

Aku” (Wahyu 3:20). 
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Pintu itu adalah pintu kehidupan Anda; pintu kamar Anda dimana Anda sedang 

terbaring sakit; pintu hati Anda. Sekarang Yesus berdiri dan menunggu diluar. Dia 

ingin sekali masuk dan tinggal bersama-sama Anda. Hanya itu saja yang Dia 

inginkan. Untuk mengijinkan Dia masuk sangatlah sederhana sekali, bukan ?  

Anda hanya cukup berdoa: “Tuhan, aku membuka pintu hidupku untukMu. 

Masuklah kedalam hidupku, kedalam kamarku, kedalam hatiku.” 

 

Apakah Anda merasa bimbang? Anda bertanya-tanya apakah Anda layak 

dihadapan Allah untuk menerima kesembuhan dan menjadi anakNya? Mungkin 

Anda merasa cemas akibat kesalahan-kesalahan dimasa lalu. Anda tidak dapat 

membayangkan bahwa Allah yang mahakuasa itu sudi mengulurkan tanganNya 

untuk menolong Anda. 

Percayalah akan Injil, berita yang indah, yang mengatakan bahwa Allah telah 

mengampuni semua dosa-dosa Anda, sebab Yesus telah menanggung hukuman 

demi dosa-dosa Anda diatas kayu salib. “Dosamu telah diampuni,” kata Yesus 

kepada seseorang yang lumpuh, dan setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Dia 

langsung menyembuhkan orang lumpuh itu.  Yesus tidak menghukum Anda. 

Apapun yang telah Anda lakukan dimasa lalu, saya dapat katakan pada Anda 

didalam nama Yesus: “Dosa Anda telah diampuni!” Dengan segenap hati, 

mengakulah pada Allah bahwa Anda adalah orang yang berdosa, maka jiwa Anda 

akan mengalami pengampunanNya. Tuduhan hati nurani Anda akan lenyap. Bila 

Anda tidak langsung merasakan hal ini, percayalah bahwa Dia telah mengampuni 

Anda! 

 

Pembaca, mungkin sekali Anda masih bimbang apakah Allah mau 

menyembuhkan atau menolong Anda. Perhatikan penderita lepra didalam kisah 

tersebut diatas. Mungkin saja dia juga merasa bimbang, karena dia sujud 

menyembah Yesus dan memohon: “Jika Tuan  m a u,  Tuan dapat mentahirkan 

aku.” 

 

Mungkin setelah kejadian tersebut diatas, orang-orang lain juga pada berdatangan 

pada Yesus. Sebelumnya mereka telah melihat bahwa tetangga mereka telah 

disembuhkan dengan penumpangan tangan. Mungkin mereka datang dengan sikap 

yang lebih agresif, tetapi dengan sikap seolah-olah ingin berkata: “Engkau telah 

menyembuhkan dia, sekarang aku. Aku juga berhak untuk disembuhkan.” Nah, 

jika Anda  bersikap seperti itu, maka prosesnya menjadi lebih mudah. Anda bisa 

memegang teguh janji-janji Allah dan mengklaim untuk disembuhkan. Tetapi jika 

Anda bersikap seperti penderita lepra tersebut diatas, maka sujudlah dikaki Yesus 

dan mohonlah agar Dia menyembuhkan Anda. Bisa saja Anda nanti akan 

mendengar jawabanNya didalam hati Anda: “Aku mau, jadilah engkau tahir.” Bila 

Anda mendengar jawaban tersebut, arahkan pandangan Anda keatas, dan 

nantikanlah kesembuhan Anda dari Dia, yang adil dan tidak pernah berdusta. 
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Bagaimana Caranya Mengatasi Luka Hati yang Nampaknya Tak Dapat 

Terobati Lagi? 

 

Sebagai seorang dokter tentu saja saya sering menjumpai pasien yang kehilangan 

kekasih atau orang tua yang kehilangan anak mereka. Sulit rasanya untuk 

mengatakan sesuatu yang  masuk akal atau mencari kata-kata hiburan bagi mereka 

yang  sedang mengalami dukacita. Jika mereka sama sekali tidak memiliki dasar 

iman Kristiani, maka terasa sangat sulit sekali untuk mengatakan sesuatu. Anda 

tidak dapat membicarakan kematian itu sendiri. Bahkan diantara orang Kristen 

sendiri, kata-kata penghiburan dirasakan tidak cukup dan tidak dapat 

mengimbangi  beratnya beban kesedihan yang mereka tanggung. Seringkali saya 

pribadi merasa putus asa bila berada dalam situasi seperti ini. 

 

Hal yang sama juga dapat terjadi pada hidup nikah yang hancur, jika konsultasi 

yang sudah berjalan berlarut-larut tidak membuahkan hasil apa-apa. Atau pada 

orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya karena tidak ada kecocokan lagi 

diantara mereka. Itulah situasi-situasi kelabu yang saya, sebagai manusia, tidak 

selalu dapat atasi. “Dengan bergulirnya waktu, luka hati itu akhirnya sembuh 

dengan sendirinya,” Itulah ungkapan yang sering terdengar, walaupun tidak 

meyakinkan sama sekali. Saya pribadi tidak suka mengutip ungkapan tersebut, 

namun banyak sekali orang-orang yang suka mengucapkan kata-kata tersebut. 

Tetapi bagaimana denganTuhan? 

Apakah Dia juga merasa tidak berdaya? Apakah Dia tidak mampu memberi 

jawaban, sedangkan Dia selalu memberi jawaban yang tepat untuk kasus-kasus 

yang lain? Bukankah Dia Allah yang maha kuasa? Bukankah tidak ada hal yang 

mustahil dan tidak ada hal yang terlalu ajaib yang Ia tidak dapat dilakukan?  

 

Marilah kita bawa kesedihan yang berkepanjangan ini pada Yesus. Didalam 

Matius 5:4, Ia berkhotbah: “Berbahagialah orang yang berdukacita, karena mereka 

akan dihibur.” Dia tidak mengatakan “mungkin” atau “jika perlu” atau ”jika 

mereka bersungguh-sungguh.” Tidak! Tetapi Dia mengatakan: ”Mereka akan 

dihibur.” 

Janji penghiburan yang dahsyat ini juga dapat kita temukan dibagian lain didalam 

Alkitab, yaitu pada saat Yesus berkata pada murid-muridnya: “Aku akan meminta 

kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, 

supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya” (Yohanes 14:16). 

 

Yesus tidak menjanjikan sedikit pertolongan (penghiburan). Ia menjanjikan 

Seseorang yang selalu menyertai dan menolong (menghibur) kita! Perbedaan yang 

signifikan jelas nampak disini! Sama dengan perbedaan yang menyolok antara 

mobil dan pabrik mobil atau tanaman selada dengan kebun sayur  yang selalu  
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menghasilkan sayur-mayur. Yang satu bersifat sementara, sedangkan yang lainnya 

berlanjut dan berproduktif untuk seterusnya. 

Orang-orang yang tak beriman mencari penghiburan dengan mengandalkan 

sahabat, anggota keluarga, hobi atau harta mereka. Tetapi semuanya itu  tidak 

langgeng; memang menyenangkan tetapi tidak berlangsung lama dan sangat 

terbatas sifatnya. Jika hal-hal tersebut tidak mampu mengurangi ketegangan, 

pertikaian atau kesedihan yang ada, maka selalu muncul godaan untuk menghibur 

lara dengan meneguk minuman keras, memakai narkoba atau mengonsumsi obat 

penenang dari dokter. Tempat praktek para psikhiater, pekerja sosial dan dokter 

umum juga penuh  dipadati oleh mereka-mereka yang membutuhkan penghiburan. 

Berbahagialah orang yang telah menjalin hubungan dengan Allah dan menerima  

penghiburan langsung dari Dia pribadi. 

 

Tetapi masih ada banyak gereja dimana orang datang hanya untuk mendapatkan 

penghiburan, dan pulang dengan memperoleh sedikit saja dari apa yang mereka 

harapkan. Sebagai seorang dokter, saya menjumpai banyak orang yang dahulu 

pergi kegereja, tetapi sekarang tidak lagi. Bukan berarti mereka sudah tidak 

beriman lagi, tetapi karena terjadinya beberapa hal-hal – yang sifatnya  manusiawi 

- mereka menjadi kecewa. Atau suasana gereja terasa gersang dan, secara rohani, 

tak mampu memuaskan mereka lagi. Memang janji-janji Allah diberitakan – dan 

didalam janji-janji itu terdapat harta iman dan harapan. Dengan menanti-nantikan 

janji-janji yang hebat itu, maka rasa kesedihan sedikit berkurang. Tetapi dimana 

pengalaman indah bersama Penolong pribadi, seperti yang dijanjikan Allah itu? 

Memang menyenangkan sekali bergaul dengan teman-teman seiman. Pergaulan 

ini pasti sedikit banyak memberi penghiburan. Tetapi apakah itu sudah cukup? 

Apakah kita terlalu mengandalkan sesama kita saja? Jika Anda menutup pintu 

rumah Anda, maka rasa kesepian itu meliputi diri Anda lagi. Anda berpikir bahwa 

Anda telah merepotkan orang lain. Lebih-lebih lagi, karena Anda mempunyai 

kesan bahwa mereka  merasa tak mampu menghibur duka hati Anda. 

 

Selain Firman Allah dan persahabatan dengan teman-teman seiman, Yesus tahu 

bahwa Anda juga membutuhkan seorang Penolong (Penghubur) pribadi yang 

menggantikan posisiNya sehingga Ia dapat berada dirumah Anda serta bersama-

sama dengan Anda, siang dan malam. Ya, bahkan dalam mimpi-mimpi Anda 

sekalipun! 

Anda membutuhkan Seseorang yang dapat merasakan dalamnya penderitaan dan 

kepedihan hati Anda. Seseorang yang cukup tangguh dan mampu melindungi 

Anda, sehingga Anda tidak akan terganggu oleh perasaan mengasihani dan 

menyesali diri sendiri; tidak terganggu oleh gravitasi depresi atau gelora 

keputusasaan .... 

Anda membutuhkan Seseorang yang pernah,  bersama Yesus di kayu salib, berada 

di kedalaman neraka yang paling dalam. Dengan tanpa rasa kuatir sedikitpun, 

Yesus telah mempercayakan Anda kepada Seseorang tersebut. Seseorang yang 

saya maksud  adalah Roh Kudus, yang datang dengan badai pada hari Pentakosta,  
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dengan disertai lidah-lidah api, turun keatas orang-orang Kristen mula-mula dan 

yang kemudian berdiam didalam hati para anggota gereja mula-mula. 

 

Sungguh menakjubkan bila kita menyadari bahwa Penolong (Penghibur) ini tidak 

mengenal batas waktu. Jadi pada hari ini juga, Ia  masih berada didalam dunia ini. 

Apakah Anda meragukannya? Mungkin Anda belum mengalaminya. Pernahkah 

Anda berdoa agar Allah mengirim Penolong (Penghibur) ini untuk menguasai 

kehidupan Anda secara total? Mungkin Anda telah minum seteguk demi seteguk 

dari cawan janji-janji Allah. Mungkin saja Anda mengenal isi Alkitab dengan jitu 

atau beriman teguh pada Yesus Kristus, tetapi Anda hanya mengenal sedikit saja 

tentang Penolong (Penghibur) ini. Pernahkah Anda merasa puas sampai tuntas, 

seolah-olah Anda berenang-renang ditengah-tengah lautan kasih Allah? 

 

Didalam Alkitab tertulis bahwa tali yang rangkap tiga tidak mudah dipatahkan. 

Banyak orang Kristen mengenal Bapa dan  Putera. Tetapi dimanakah Pribadi yang 

Ketiga dari rencana petebusan Allah itu? Mereka menganggap Roh Kudus bukan 

sebagai pribadi, melainkan sebagai suatu kekuatan atau perasaan; mungkin 

mereka hanya mengalami sebagian saja dari kuasa Roh Kudus tersebut, yaitu pada 

saat-saat khusus saja. 

 

Ucapan-ucapan Yesus tidak berubah makna, sekalipun saya mengartikannya 

secara harafiah. Dengan jelas Yesus bercerita tentang seorang Pribadi. Seorang 

Pribadi yang menyandang sebuah Nama. Nama yang begitu penting sehingga 

Yesus memerintahkan semua orang untuk dibaptis atas Nama tersebut! Masakan 

kita menerima Anak dan Bapa kedalam kehidupan kita, sedangkan kita 

membiarkan Roh Kudus berada diluar? Jika Anda melakukan hal tersebut, maka 

Anda segolongan dengan orang Kristen yang telah percaya dan dibaptis, tetapi 

belum menerima Roh Kudus seperti yang tertulis didalam Kisah Para Rasul 8:16 

(sehingga Yohanes dan Petrus harus bertindak agar dapat meneruskan „karunia 

Roh Kudus‟ ini pada orang-orang kristen tersebut). 

Setiap saat saya berdoa dengan sesama, setelah mereka menyampaikan kebutuhan 

mereka pada Bapa atau setelah mereka menerima pengampunan, saya selalu 

memohon karunia Roh Kudus. Dan pada saat itulah saya melihat mereka dipenuhi 

kekuatan baru sebelum mereka pulang.  

Menurut pengalaman saya, kekuatan baru tersebut tidak punah begitu saja. 

Buktinya, setelah sekian lama saya tidak berjumpa dengan mereka, saya melihat 

bahwa Penolong (Penghibur) itu masih tetap bersama mereka. Juga dalam 

kehidupan saya pribadi, penyertaan Penolong (Penghibur) ini memegang peran 

yang sangat penting sekali. Walaupun saya telah menerima Yesus sebagai pribadi 

yang telah disalib agar saya dapat memperoleh pengampunan dari Allah, saya 

masih merasa gelisah dan bingung selama sebulan. Ketika Roh Kudus menguasai 

kehidupan saya secara total, maka ada kekuatan yang dahsyat memenuhi 

kehidupan saya. Hati saya penuh dengan sukacita serta luapan kedamaian yang 

tak terkatakan. 
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Penolong (Penghibur) ini, menurut pendapat saya, merupakan satu-satunya 

Pribadi yang memiliki jawaban bagi mereka-mereka yang tak dapat terhibur lagi. 

Saya telah menyaksikan bagaimana Yesus mengirim Roh Kudus kedalam hati 

para pasien, orang sakit dan mereka yang mengalami gangguan jiwa. Saya yakin 

benar bahwa Dia bekerja dalam kehidupan mereka. Mungkin sekarang Anda 

bertanya: “Bagaimana caranya untuk mengalami hal tersebut?” Nah, inilah 

jawaban Yesus sendiri atas pertanyaan Anda: “ Bapa manakah diantara kamu, jika 

anaknya minta ikan dari padanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti 

ikan? Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi 

jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, 

apalagi Bapamu yang disurga! Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka 

yang meminta kepadaNya” (Lukas 11: 11-13). Marilah kita memohon karunia ini 

dan membuka pintu kehidupan kita lebar-lebar, serta mengundang Penolong 

(Penghibur) ini untuk masuk kedalam kehidupan kita. 
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Apakah Anda Sebetulnya Juga Diundang? 

 

“Tetapi Yesus berkata kepadanya: “Ada seorang mengadakan perjamuan besar 

dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh 

hambanya mengatakan kepada para undangan : Marilah, sebab segala sesuatu 

sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata 

kepadanya: Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya; aku minta 

dimaafkan. Yang lain berkata: Aku telah membeli lima pasang lembu kebiri dan 

aku harus pergi mencobanya; aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata: Aku 

baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan 

menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan 

berkata kepada hambanya: Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota 

dan bawalah kemari orang-orang  miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang 

buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan: Tuan, apa yang 

tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada 

tempat. Lalu kata tuan itu kepada hambanya: Pergilah kesemua jalan dan lintasan 

dan paksalah orang-orang yang ada disitu, masuk, karena rumahku harus penuh. 

Sebab aku berkata kepadamu: “Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah 

diundang itu akan menikmati jamuanKu” (Lukas 14: 16-24). 

 

Bagi saya, yang menyolok dari perumpamaan Tuhan Yesus ini ialah bahwa para 

undangan pesta tersebut adalah orang-orang yang sakit dan yang  miskin. Orang-

orang yang lumpuh, buta dan cacat tubuh. Hal ini mengingatkan saya akan sebuah  

nubuatan  dari Perjanjian Lama yang mengatakan: “Ia telah mengutus aku untuk 

menyampaikan  kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-

orang yang remuk hati, untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang 

tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara” (Yesaya 

61:1). Sekali lagi, yang dibicarakan disini adalah orang-orang sakit serta mereka –

mereka yang mengalami depresi, dukacita dan gangguan jiwa, yaitu orang-orang 

yang secara psikis terikat oleh sesuatu. 

 

Ketika saya masih menikmati hidup ini dengan penuh rasa percaya diri, saya 

selalu memikirkan tentang kemungkinan-kemungkinan untuk menggapai 

kesuksesan dalam dunia  ini. Saya sangat aktif dan senang sekali menikmati apa 

yang dapat dinikmati dalam hidup ini. Tetapi saya termasuk golongan para 

undangan yang “menolak untuk hadir dalam pesta itu”. Ketika saya mengalami 

depresi dan terbelenggu oleh perasaan murung, takut, marah dan gelisah, baru 

saya mengerti makna kabar baik ini. Lalu saya bersedia menerima dan 

mendengarkan kabar tersebut. Dan saya tidak merasa kecewa. Saya merasakan 

sukacita surgawi yang luar biasa. Saya merasa sepertinya saya kembali pulang 

kerumah. Kasih Yesus yang memenuhi hati saya memulihkan kerohanian saya, 

seperti seorang anak yang tidak memiliki perasaan kuatir sama sekali. Yesus 

mengajar saya untuk mengenal Allah lebih jauh. Akhirnya, saya menghadiri pesta  
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tersebut dan saya dikenyangkan oleh  santapan-santapan rohani yang paling lezat 

yang pernah saya nikmati.  

Apakah Anda meragukan fakta bahwa Allah juga memperhatikan Anda? Justeru 

Andalah yang Allah paling perhatikan. Ya, Anda yang merasa direndahkan, yang  

memiliki banyak kekurangan, yang  menderita karena sakit atau yang dilahirkan 

dalam keadaan cacat. Lihatlah Yesus. Sehari-harian Dia berada ditengah orang-

orang yang papa. Sungguh, Dia sangat mencintai mereka! Dia juga mencintai 

Anda dengan kasih yang sama. Justeru orang-orang inilah, mungkin Anda salah 

satu diantara mereka, yang diundang ke pesta tersebut.  

Mungkin manusia tidak memperhatikan Anda, tetapi Allah dalam bentuk pribadi 

Yesus tetap berada disamping Anda. Disamping tempat tidur Anda atau didalam 

ruangan dimana Anda melewati hari-hari yang penuh kemalangan. Secara pribadi 

Ia mengundang Anda untuk datang menghadiri pesta itu. Hari ini juga Ia 

menyampaikan UndanganNya; sekarang, pada saat Anda membaca buku ini. 

Allah berharap agar Anda mau memperhatikan panggilanNya. Karena dorongan 

kasihNya, Ia mengharap-harapkan agar Anda mau menerima undanganNya. 

Pengemis, orang miskin, penderita penyakit yang terkucilkan dari komunitas 

mereka, atau penyandang cacat tubuh pasti mau menerima undangan untuk 

menghadiri pesta yang gratis. Hanya mereka-mereka yang keras kepala dan yang 

penuh rasa curiga yang berkata: “ Ah, ndak mungkin. Terlalu fantastis. Ndak 

masuk akal. Jangan coba-coba membodohi saya. Lagi pula, saya sudah terbiasa 

hidup miskin. Sudah, pergilah. Jangan ganggu saya lagi.” Saya tahu bahwa ada 

orang-orang yang bereaksi seperti itu. Saya sendiri sering  menjumpai mereka. 

Seolah-olah mereka lebih suka bunuh diri dari pada berlutut dihadapan Allah. 

Untung saja kebanyakan diantara mereka tidak seperti itu. Saya melihat bahwa 

orang-orang ini sangat haus akan kasih Allah, maksud saya orang-orang dalam 

perumpamaan tersebut diatas. 

 

Waktu saya masih kuliah, sebagian besar dari mereka yang mau mendengar 

kesaksian saya tentang perjumpaan saya dengan Yesus adalah pecandu alkohol, 

narkoba, tuna wisma dsb. Dan sekarang, sebagai seorang dokter yang menghadapi 

orang-orang sakit, saya mengetahui bahwa Allah mengasihi orang-orang semacam 

ini dengan cara yang istimewa. Mungkin Anda seperti mereka, termasuk golongan 

yang sama. Hari ini juga terimalah undanganNya dan nikmatilah hidangan yang Ia 

telah siap sajikan. 

Yesus berkata: “Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk; jikalau ada orang 

yang mendengar suaraKu dan membukakan pintu, Aku akan masuk 

mendapatkannya dan Aku akan makan bersama-sama dengannya.” Inilah yang 

Anda harus lakukan; undanglah Yesus untuk masuk kedalam kehidupan Anda, 

sehingga Anda  dapat bersantap sehidangan bersamaNya. Saya yakin bahwa Dia 

tidak akan mempermalukan Anda. 
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Pentingnya Doa 

 

Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; 

ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, 

menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang 

mengetuk, baginya pintu akan dibukakan” (Matius 7: 7-8). 

 

Anda akan mengalami betapa hebatnya janji dan rahasia yang Yesus berikan lewat 

ayat tersebut diatas, jika Anda mengalami kuasa doa didalam kehidupan Anda. 

Namun demikian, kebanyakan orang tidak menyadari fakta ini dan menganggap 

doa sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat. Betapa seringnya saya mendengar 

ucapan yang dilontarkan oleh orang yang sedang menderita sakit: “Ah, berdoa dan 

berdoa, tetapi tidak ada hasilnya ....” Ucapan tersebut biasanya dilatarbelakangi 

perasaan kecewa yang pernah dialami oleh orang yang bersangkutan. Ada  banyak 

orang yang pernah kecewa dengan Allah dalam hidup mereka. Banyak kali hal itu 

terjadi karena mereka tidak memperoleh apa yang mereka inginkan atau idam-

idamkan dan seringkali karena mereka tidak mengerti mengapa hal-hal tertentu 

harus terjadi, misalkan: penderitaan atau kesedihan.  

Suatu waktu saya berbicara dengan seorang pasien wanita yang waktu masih kecil 

tidak bisa menerima kematian ayahnya, dan dalam hal ini keluarganya pun tidak 

menanggapi kesedihannya dengan baik. Setelah 20 tahun berselang, ia masih saja 

menyalahkan Allah dan menyimpan perasaan kecewa tersebut didalam lubuk 

hatinya. Tanpa disadarinya, perasaan tersebut selalu muncul kepermukaan disetiap 

pembicaraannya. 

 

Kadang-kadang, saya menjumpai orang-orang yang mengalami depresi. Mereka 

memang telah berdoa, tetapi tidak merasakan atau melihat adanya perubahan yang 

nyata. Misalnya, saya berjumpa dengan seorang alkoholist yang mengalami 

depresi, rumah tangga yang hancur, banyak kali terlibat dalam perkara pidana dan 

tidak memiliki arah tujuan dalam hidupnya. Dia mengatakan pada saya bahwa dia 

setiap malam selalu berdoa, sebelum dia tidur. Berkali-kali saya mendoakan 

pasien yang selalu mengatakan bahwa mereka percaya pada Allah, tetapi tidak 

pernah mampu merealisir iman mereka sedemikian rupa supaya terjadi suatu 

perubahan dalam hidup mereka. 

 

Doa yang tidak membawa hasil. Bagaimana mungkin hal tersebut dapat terjadi?  

Marilah kita perhatikan apa yang Firman Tuhan katakan mengenai hal tersebut. 

Didalam Alkitab juga disebutkan orang-orang yang suka berdoa, tetapi tidak 

mudah memperoleh apa yang mereka inginkan. Ada beberapa tuntutan yang 

Tuhan ajukan dan yang harus kita penuhi, jika kita berdoa. Tuhan tidak 

bermaksud untuk menakut-nakuti kita, tetapi dengan tuntutan tersebut,  Ia justeru  

ingin mengabulkan doa kita. 
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Pertama: Anda harus berdoa dengan hati yang tulus. Hal ini  penting sekali. 

Bacalah Amsal 15:8, dimana tertulis: ”Tetapi doa orang jujur dikenanNya.” 

Bayangkan saja, jika ada orang yang terkenal sangat tidak jujur dan datang 

meminta sesuatu pada Anda, tentu Anda tidak akan menolong dia dengan sepenuh 

hati. Karena itu Tuhan menuntut agar kita berdoa padaNya dengan sikap yang 

jujur. Dahulu kita berdoa karena kebutuhan yang mendesak, tetapi siapa diantara 

kita yang tidak pernah berdoa dengan perasaan tinggi hati? Dahulu waktu masih 

belum mengenal Kristus, siapa yang tidak pernah menghina atau bersikap masa 

bodoh? Tetapi bagaimana caranya mendapatkan hati yang tulus, hingga layak 

untuk dapat bercakap-cakap dengan Allah? 

 

Alkitab berkata bahwa Yesus dengan kematianNya di kayu salib telah 

menanggung hukuman untuk menebus segala dosa, termasuk ketidakjujuran, 

kesombongan, penghinaan dan segala macam bentuk penipuan yang dapat 

menguasai hati kita. Disanalah kita dapat menemukan tempat yang tepat  untuk 

mengajukan permohonan kita dan memperoleh sikap tulus hingga kita dapat 

menghampiri Allah dengan cara yang benar. Disanalah tempatnya dimana Yesus 

mewakili kita, bertindak sebagai Pembela Surgawi untuk membela kita, menutupi 

kesalahan kita dengan kasihNya dan mengubah hati kita secara total. Ya, 

disanalah Dia telah menebus segala kesalahan. Karena itu, jika Anda ingin berdoa, 

tetapi Anda tidak dapat berdoa karena hati Anda tidak tulus, maka mintalah Yesus 

Kristus untuk masuk kedalam kehidupan Anda dan memberi serta mencurahkan 

ketulusanNya kedalam hati Anda. Mintalah ampun atas sikap Anda yang tidak 

jujur terhadap Allah. 

 

Kedua: Berdoalah dengan segenap jiwa dan segenap hati Anda. Bangsa Israel 

mencintai perintah Allah dengan segenap hati mereka. Begitu juga, jika kita 

memohon sesuatu pada Bapa kita di surga, kita pun harus berdoa padaNya dengan 

segenap hati kita. Bagaimana caranya? Sering kali doa yang terluncur dari mulut 

kita  tidak lebih dari doa yang  sepintas lalu saja, agak bijaksana dan sedikit 

mendambakan harapan. Sebetulnya, masalahnya tergantung pada isi doa Anda itu 

sendiri. Apakah doa Anda berisikan kebutuhan Anda yang mendasar ataukah hal-

hal yang bersifat umum saja? Kita harus membuka hati kita pada Allah 

sebagaimana kita membuka hati kita pada teman dekat kita. Jangan berdoa sambil 

menggumam dari kejauhan, tapi nyatakanlah alasan-alasan doa Anda dengan 

sejujur-jujurnya. Anda  boleh melakukan hal ini, tetapi tidak perlu terlalu emosi. 

 

Kadang-kadang Anda harus mengucapkan doa yang sama berulang-ulang, 

sebelum Anda benar-benar dapat berdoa dengan hati Anda. Saya teringat akan 

perumpamaan Yesus dimana Dia membandingkan berdoa dengan mengetuk pintu. 

Terkadang orang mulai mengetuk pintu dengan perasaan ragu-ragu, kemudian,  

lambat laun ia  lebih berani mengetuk dengan lebih keras. Tetapi, jika pintu tetap 

tertutup, maka dengan tanpa malu-malu lagi, biasanya ia akan mengetuk jauh 

lebih keras, dan dalam situasi tertentu, sampai akhirnya terdengar bunyi yang  
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sangat gaduh. Janganlah kita malu-malu mengetuk pintu surga dengan sekuat 

tenaga! 

Allah tidak tuli. Dia pada akhirnya akan membuka pintu. Itulah janjiNya yang 

sungguh luar biasa! 

 

Ketiga: Doa harus berdasarkan iman – percaya pada Allah. Bagaimana Anda 

dapat berdoa, bila Anda tidak percaya bahwa Allah mendengar dan mengabulkan 

doa? Bagaimana Anda dapat meminta sesuatu padaNya, jika Anda tidak percaya 

bahwa Dia berotoritas dan  berkuasa untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan? 

Alkitab mengatakan bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Apakah ada 

sesuatu yang Allah Mahakuasa tidak sanggup lakukan? Tetapi, kita masih saja 

cenderung untuk bimbang. Orang-orang yang mengandalkan rasio tidak dapat 

membayangkan bahwa hal-hal yang bersifat supernatural dapat terjadi. Jika kita 

hanya bertumpuh pada indera perasaan dan penglihatan  saja, maka tidak mungkin 

kita dapat membayangkan bahwa hal-hal supernatural dapat terjadi. 

Bahkan murid-murid Yesus sendiri mengalami banyak kesulitan untuk 

mempertahankan iman mereka. Padahal mereka telah sekian banyak kali 

menyaksikan aksi Allah lewat PuteraNya dalam melakukan pelbagai keajaiban: 

kesembuhan, perbanyakan roti dan ikan, perubahan air menjadi anggur, dan 

akhirnya, yang paling tidak masuk akal manusia ... kebangkitan Kristus yang 

tersalib, terpaku dan tertusuk dilambung; sedangkan Yohanes menulis: “... Apa 

yang telah kami lihat dengan mata kami (sendiri), yang telah kami saksikan dan 

yang telah kami raba dengan tangan kami tentang Firman hidup ....”  

(1 Yohanes 1:1).  

Tapi bacalah lebih lanjut dan Anda akan melihat bahwa  para murid Yesus merasa 

sulit sekali untuk tetap percaya padaNya! 

 

Kalau para murid Yesus merasa sulit mempertahankan iman mereka, apalagi 

manusia abad ke-21, yang lahir di era televisi, radio, computer, mobil dsb., untuk 

dapat percaya pada Firman Allah yang telah berumur 2000 tahun. Namun 

demikian, perintahNya tetap sama: Berdoalah didalam iman.  

Seringkali Anda berada dalam situasi dimana Anda kehilangan rasa percaya. Apa 

yang dinamakan kepastian dalam dunia ini sirna begitu saja. Bahkan Anda tidak 

tahu lagi apa yang Anda harus lakukan dengan hati Anda. Tetapi, justeru pada saat 

seseorang menderita sakit keras, menyandang tubuh yang cacat, terkekang dalam 

pikiran dan perasaannya atau mengalami depresi, dia mulai mendambakan dan 

merasa haus akan sesuatu yang bersifat kekal, sesuatu yang tidak fana. Orang-

orang semacam inilah yang sanggup beriman dan percaya. Perasaan bimbang 

tidak dapat menghalang-halangi mereka. 

 

Pernahkah Anda mengalami hal berikut ini? Dengarlah kata-kata penggugah 

semangat ini: Allah mengetahui kebutuhan Anda. Jangan berdoa saja, tetapi 

iringilah doa Anda dengan iman didalam hati Anda. Bisa saja Anda haus akan 

iman. Anda mendamba-dambakannya. Namun lebih dari itu, iman adalah  
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pemberian Allah. Jadi jangan berpikir: Saya tidak memiliki iman yang cukup 

untuk doa semacam ini. Tetapi mulailah berdoa dengan sederhana, dengan iman 

sekecil apapun yang ada pada Anda. Dan Allah akan melengkapi serta 

menumbuhkan iman Anda melalui RohNya. Jangan sampai perasaan atau pikiran 

Anda membuat Anda ragu-ragu, sebab ada tertulis: “Hendaklah ia memintanya 

dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama 

dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh 

angin“(Yakubus1:6).  

 

Apakah Anda orang yang ragu-ragu? Hanya ada satu cara saja yang harus Anda 

lakukan untuk menaklukan perasaan ragu-ragu tersebut: serahkan hidup Anda 

kedalam tangan Yesus. Dia pasti telah merasakan siksaan dari perasaan tersebut 

ketika Dia bergumul di taman Getsemane dan menangis mencucurkan airmata 

bagaikan darah. Dia pasti telah mengalami rasa takut dan bimbang ketika Dia 

menjalani proses penyaliban. Dia sendiri yang akan mengangkat Anda dari  

kebimbangan yang bergejolak didalam hati Anda. Dia akan meneduhkan badai 

yang bergelora didalam batin Anda, seperti ketika Dia meneduhkan badai di laut 

Tiberias ketika kapal yang dikendalikan murid-muridNya terancam tenggelam. 

Yesus mengulurkan tanganNya dan memerintahkan angin dan laut untuk menjadi 

tenang. Dia juga akan melakukan hal tersebut didalam hati Anda, jika Anda 

mempercayakan hidup Anda padaNya. 

Yesus adalah Kristus yang hidup. Pada saat Anda membaca buku ini, Dia menatap 

wajah Anda, berdiri disamping tempat tidur Anda serta mendengar setiap kata 

yang Anda ucapkan. Yesus yang hidup itu, setelah kebangkitanNya, telah 

menampakkan diri pada banyak orang dan sekarang kadang-kadang masih 

menampakkan diriNya. Dia telah menyatakan diriNya pada jutaan orang Kristen 

melalui RohNya dengan kuasa, pengampunan serta kesembuhan lahir dan batin. 

 

Apakah Anda masih merasa sulit untuk berdoa? Jika memang demikian, maka 

jawaban saya adalah: “Andaikan saja kita berdua dapat berdoa bersama-sama.” 

Bukankah kita merasa lebih kuat, jika kita berdua berdoa bersama? Anda dapat 

membicarakan masalah seperti ini bersama-sama, berbagi iman bersama-sama, da 

n mengetuk pintu bersama-sama. Berdoalah agar Allah mengirim Anda seseorang 

sehingga Anda dapat melakukan hal-hal tersebut diatas bersama-sama. Anda 

dapat lebih muda berdoa, jika Anda dapat berdoa bersama orang lain yang 

memiliki iman dan tidak menanggung beban baik secara lahiriah maupun batiniah. 

Namun demikian, sering kali orang yang semacam ini tidak dapat ditemukan. Jika 

demikian halnya, masih ada satu jalan keluar: bawalah sendiri kebutuhan Anda  

pada Allah dan percayalah bahwa Dia akan mengabulkan doa Anda. 

 

Keempat: Agar doa dapat membuahkan hasil, maka doa harus dipanjatkan sesuai 

dengan kehendak Allah. 
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Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah berbelas kasihan kepada orang-

orang sakit dan yang terikat secara psikhis. Justeru itulah Ia mengirimkan 

PuteraNya kedalam dunia untuk menyembuhkan dan membebaskan mereka. 

Bacalah apa yang tertulis mengenai Yesus:  “ Roh Tuhan ada padaku, oleh karena 

Tuhan telah mengurapi aku; Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar 

baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, 

untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada 

orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitahukan tahun 

rachmat Tuhan ...” (Yesaya 61:1-2; juga bacalah Lukas 4: 18-19). 

Jadi dengan demikian doa Anda untuk memohon kesembuhan jelas selaras dengan 

kehendakNya! Sebenarnya Allah tidak saja ingin melihat Anda dalam keadaan 

sehat secara jasmaniah, tetapi Ia  juga ingin membuat Anda terutama bahagia 

secara batiniah. Bagi Dia hal ini lebih penting sifatnya. Apa gunanya, jika Dia 

menyembuhkan Anda secara fisik, tetapi Anda tetap hidup dalam dosa, dan 

akhirnya binasa untuk selama-lamanya? 

 

Rencana Allah ialah memberi manusia di dunia ini hidup rohani yang kekal, yang 

disucikan dan patuh akan  kehendakNya melalui Yesus Kristus. Jika Anda hanya 

memperhatikan kebutuhan jasmani saja, maka di mata Tuhan Anda kurang 

berprestasi. Kita, seperti anak-anak, sering kali tidak menyadari apa yang terbaik  

untuk diri kita sendiri. Jadi, jika kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah dan 

memohon kesembuhan, sebaiknya terlebih dahulu kita meminta keselamatan, 

hidup kekal melalui Yesus Kristus. Inilah yang menjadi kerinduan hatiNya: 

memenuhi hati Anda dengan  kebahagiaan sejati, kesukaan surgawi dan 

kedamaian serta  mengampuni segala kesalahan yang pernah Anda lakukan dalam 

hidup Anda. Mintalah Allah untuk menyembuhkan Anda, tetapi  mintalah Dia 

juga untuk masuk kedalam kehidupan Anda dan akuilah dihadapanNya bahwa 

Anda adalah manusia yang telah banyak melakukan kesalahan dalam kehidupan 

Anda. Apakah Anda merasa bahwa Anda tidak pernah berbuat salah? Apakah 

Anda masih merasa yakin, seperti orang-orang lain yang saya sering dengar 

mengatakan: “Saya selalu hidup baik”? Jangan menipu dan membutakan diri 

Anda sendiri  dengan perasaan bangga atau puas terhadap diri sendiri, yang 

sebenarnya tidak pada tempatnya. Menurut FirmanNya – Alkitab, Allah memiliki 

kretiria sendiri, yang lebih suci dan lebih mendalam sifatnya. 

 

Mazmur 14:3 mengatakan: “Mereka semuanya (semua manusia) telah 

menyeleweng, semua telah bejat; tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak.” 

Karena itulah Yesus datang kedunia ini. Yesaya telah bernubuat: “Tetapi dia 

tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan 

kita; ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, 

dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, 

masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan 

kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya 

ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa  
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kepembantaian; seperti induk domba yang kelu di depan orang-orang yang 

menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya” (Yesaya 53: 5-7). 

 

Suatu waktu nanti, setiap insan akan berdiri dihadapan tahta Allah yang kekal dan  

menghadap sinar Allah yang menyilaukan. Tidak ada suatupun yang dapat 

disembunyikan, termasuk hal-hal yang terdapat dilubuk hati Anda yang paling 

dalam sekalipun. Orang yang tidak selamat didalam tangan Yesus, orang yang 

tidak dapat menjadi anak Allah karena tidak percaya pada Yesus Kristus dan 

orang yang jiwanya tidak disucikan oleh kuasa karya darah Yesus pasti tidak 

tahan menghadapi peristiwa tersebut diatas.  

 

Bagaimana caranya menerima keselamatan? Berdoalah dan serahkan diri Anda 

pada Yesus yang benar-benar hidup itu. Serahkan hati Anda padaNya. Mintalah 

Dia untuk menyucikan seluruh hati Anda dengan kuasa darahNya. Mintalah 

pengampunan atas segala kesalahan yang ada dalam hidup Anda. Dan percayalah 

(ketahuilah) bahwa doa Anda akan dikabulkan, walaupun Anda masih belum 

merasakan apa-apa. Buatlah pilihan yang radikal! Alkitab mengatakan bahwa 

Allah memberi semua orang, yang telah menerima Yesus, kuasa untuk menjadi 

anak-anak Allah (Yohanes 1:12). 

 

Mungkin Anda ingin menerima Yesus, tetapi Anda merasa tidak sanggup. Sering 

kita mendengar orang berkata: “Saya sih mau saja, tetapi ndak bisa.” Hal itu dapat 

dimengerti, mengingat seseorang, secara manusiawi, dapat saja dikuasai oleh 

perasaan sakit, gangguan tubuh, kegelisahan, ketakutan dsb., sehingga di dalam 

hati orang tersebut tidak tersisa lagi tempat dimana ia dengan tenang dapat 

berbincang-bincang dengan Allah.  

Solusi masalah ini ialah: katakan saja terus terang pada Tuhan bahwa Anda tidak 

mampu berdoa. Ya, katakan saja, tidak usah ragu-ragu! Bayangkan saja seolah-

olah Anda “sedang telepon ke surga, dengan menggunakan jalur „hotline‟ ” dan 

katakan: “ Saya ingin berdoa padaMu, Tuhan, tetapi saya benar-benar tidak bisa 

berdoa. Tolonglah saya,Tuhan.” 

 

Saya pribadi selama bertahun-tahun telah merasakan betapa  sulitnya untuk 

berdoa, sekalipun saya telah menjadi seorang Kristen. Tetapi melalui cara berikut 

ini akhirnya saya mampu berdoa. Inilah apa yang orang sebut karunia untuk 

berdoa: Allah sanggup memberi Anda kekuatan untuk berdoa jika Anda sendiri 

tidak dapat berdoa. Alkitab berkata: “ … tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita 

kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan”                                         

Dia juga dapat melakukan hal ini untuk Anda. Nanti, Anda akan melihat bahwa, 

tanpa Anda sadari, Anda tiba-tiba berdoa. Tanpa bersusah payah, iman akan 

tumbuh didalam kehidupan Anda. Itulah yang Allah ingin lakukan dalam 

kehidupan Anda. 
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Masih ada satu hal lagi. Bila Anda berdoa pada Allah, berdoalah didalam nama 

Yesus. Mengapa? Sebab tidak ada orang lain yang dapat mengantar Anda untuk 

menghampiri Allah. Hanya lewat Tuhan yang pernah tersalib dan telah bangkit 

itulah, Anda dapat bercakap-cakap dengan Bapa Anda di surga. “Dalam nama 

Yesus” berarti: atas nama Yesus. Dia telah mengijinkan Anda untuk 

menggunakan namaNya. Dia bahkan berkata: “… dan apa juga yang kau minta 

dalam namaKu, Aku akan melakukannya, ….”. Nama Yesus merupakan kunci 

untuk menghampiri Allah; nama itu adalah  “nomor telepon” yang tepat yang 

dapat menghubungkan Anda dengan Allah. Yesus berkata: “ Tidak ada seorang 

pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku”. Berusahalah agar Yesus 

mengenal Anda, maka Ia akan memperkenalkan Anda dengan Bapa di surga. 
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Apakah Anda, Sebagai Orang Kristen, Harus Menyerah kepada Penyakit 

Anda? 

 

Dapatkah Anda memberi jawaban yang tepat pada pertanyaan tersebut diatas? 

Saya rasa tidak bijaksana bila saya serta merta memberi jawaban begitu saja. 

Sebaiknya saya mengambil waktu untuk memaparkan pendapat pribadi saya 

tentang masalah ini. 

 

Sebagai orang Kristen, Anda seharusnya pasrah pada pimpinan Allah, yang 

berlandaskan FirmanNya. Sangat menyedihkan sekali, jika Anda pasrah (dalam 

arti negatif) pada penyakit, tanpa membawanya kepada Allah didalam doa dan 

tanpa introspeksi pada diri sendiri “mengapa hal itu terjadi?”, seperti yang telah 

dijabarkan pada bab sebelumnya. Menurut pendapat saya, sifat pasrah yang 

membawa kesuraman, kesedihan dan membuat Anda tidak mampu untuk berharap 

akan datangnya kesembuhan, bukanlah sikap seorang Kristen.  

Ada seorang pasien wanita, seorang Krsiten,  yang telah menjalani operasi besar. 

Tidak lama setelah operasi tersebut, ia mengalami krisis batin. Dia tidak mau 

makan lagi. Dia selalu berpikiran negatif tentang dirinya sendiri, sehingga dia 

menjadi putus asa  dan tak berpengharapan lagi. Setelah mengalami suatu kemelut 

yang hebat, dia sadar dan mulai bertindak dan mengatasi masalahnya benar-benar 

berdasarkan iman. Dan hal tersebut berdampak luar biasa pada proses 

kesembuhannya. Kisah ini jelas mengungkapkan bahwa kita tidak boleh menyerah 

pada penyakit. Sebaliknya, penyakit itulah yang harus menyerah pada Allah. 

Seperti Alkitab telah katakan: “Serahkanlah segala kekuatiranmu kepadaNya, 

sebab Ia yang memelihara kamu” (1 Petrus 5:7). Setelah itu baru Anda dapat 

menerima fakta bahwa memang Anda dalam keadaan sakit. 

 

Percayakah Anda bahwa Allah akan menghadapi dan menanggung penyakit 

Anda? Percayakah Anda bahwa Dia bersedia melakukannya untuk Anda? Matius 

8: 16-17 mengajar kita sesuatu tentang Tuhan Yesus: “ … dan menyembuhkan 

orang-orang yang menderita sakit. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang 

disampaikan oleh nabi Yesaya : “Dialah yang memikul kelemahan kita dan 

menanggung penyakit kita.” 

 

Apa yang Dia dahulu lakukan, akan Dia lakukan hari ini juga dalam hidup Anda. 

Dia tidak berubah. Yesus yang sama, yang dahulu hidup, sekarang juga masih 

hidup dan duduk disebelah kanan Allah. Dibanding dahulu, Dia sekarang lebih 

berkuasa untuk menanggung penyakit Anda! Seseorang yang telah mati tidak 

dapat melakukan mujijat. Dalam banyak kesempatan dalam hidup saya, saya telah 

menyaksikan bahwa Dia benar-benar hidup. Ya, lewat manifestasi mujijat demi 

mujijat. 
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Penyakit merupakan sesuatu yang mengikat tubuh Anda, dan sebetulnya, tidak 

masuk akal jika Anda dengan tenang menyerahkan diri begitu saja pada penyakit 

tersebut. Yang dapat Anda lakukan ialah menyerahkan penderitaan Anda pada 

Allah dengan iman; seperti Paulus dan Barnabas yang, ketika dipenjara, 

menyerahkan permasalahan mereka pada Allah dengan iman. Selagi mereka 

berbaring didalam sel, dalam keadaan terbelenggu, mereka bernyanyi-nyanyi serta 

memuliakan Allah, sampai gempa bumi terjadi dan pintu-pintu sel penjara 

terbuka. Demikian juga Anda dapat berdoa, memuji dan bersyukur pada Allah, 

walaupun Anda dalam keadaan sakit, sehingga Anda dapat memiliki ketenangan 

dan  penghiburanNya didalam  hati Anda. Tetapi Anda jangan menyatukan diri 

dengan penyakit Anda. Jika penyakit merupakan karya dari kuasa kegelapan, 

sedangkan kita hidup dalam terang Yesus, maka sebaiknya kita, sebagai orang 

Kristen, memerangi penyakit kita dengan senjata terang, iman, percaya dan kasih, 

dan jangan sampai terjerumus kedalam lembah penderitaan yang gelap yang 

membuat  kita menjadi putus asa, pasrah dan tidak berpengharapan. Daud 

bernyanyi: “Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut 

bahaya, sebab Engkau besertaku”  (Mazmur 23:4).  

 

Memang lebih mudah untuk membicarakan sesuatu dari pada melakukannya. Tak 

ada seorangpun yang dapat meremehkan berat beban yang Anda tanggung. Tetapi 

Allah mengetahui berat dan dalamnya penderitaan Anda, dan fakta inilah yang 

telah menggugah iman Daud dan mengilhami mazmurnya. Bukankah Putera Allah 

juga telah mengalami penderitaan dan pergumulan yang tak terkatakan diatas 

kayu salib? Masakan Dia tidak mampu mengukur betapa dalamnya penderitaan 

Anda? Dia jugalah  yang dapat membangkitkan iman Anda lewat FirmanNya. 

 

Masalah lain yang Anda hadapi pada saat Anda menderita sakit atau menyandang 

tubuh yang cacat ialah perasaan marah dan ingin berontak. “Mengapa hal ini 

menimpa diri saya? Hidup saya kan baik ...?”  

Sekarang Anda dapat berkata bahwa Anda tidak boleh berkata-kata seperti itu jika 

Anda sakit, tetapi tanpa sadar Anda akhirnya juga berpikir seperti itu. Orang yang 

berada disamping Anda enak saja berbicara tanpa menjiwai perasaan yang sedang 

Anda derita. 

Apa yang dapat Anda lakukan ialah menyerahkan sikap negatif seperti ini pada 

Allah, agar supaya Ia  dapat memberi Anda  ketenangan dan sikap negatif itupun 

akhirnya hilang tak berbekas.  

 

Perasaan bimbang dan tidak percaya juga mengiringi penderitaan orang sakit. 

“Apakah saya masih dianggap anak Tuhan? Kenapa saya sakit? Apakah ini suatu 

hukuman? Apakah saya telah melakukan suatu kesalahan ...?” 

Krisis yang dilalui oleh orang Kristen kadang–kadang  sangat berat. Satu-satunya 

yang dapat saya katakan ialah: Lepaskan kebimbangan Anda dan pandanglah 

Yesus. Dia mengasihani orang-orang sakit. Dia tidak pernah menyalahkan! Dia 

mengampuni, jika Anda datang padaNya. Ia mencintai Anda. 



                                                       -47- 

 

Kita tidak dapat menyembuhkan diri sendiri. Tetapi, kadang-kadang Allah 

menginginkan agar kita bersikap melawan, sehingga Anda dapat memanfaatkan 

kemauan Anda yang gigih itu untuk menyembuhklan diri Anda sendiri. Dan 

mungkin, dalam situasi Anda, perlu diperdengarkan ayat yang terdapat didalam 

Keluaran 14:14: “Tuhan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja.” Dan 

juga Yesaya 30:15: “ ... dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu.” 

Mungkin Anda mempunyai sifat yang tegar dan aktif, sehingga Anda, dalam 

penderitaan Anda, dapat memperoleh ketenangan hanya dengan mengarahkan 

pandangan Anda dan memanjatkan syukur pada Dia yang tersalib, sambil 

meyakini bahwa Anda telah disembuhkan oleh bilur-bilurNya (1 Petrus 2: 24). 

 

Allah menangani setiap orang Kristen yang sakit dengan cara yang berbeda-beda. 

Sesuai dengan sifat dan karakternya masing-masing. Saya pernah membaca 

sebuah cerita tentang seorang pria yang mengucap syukur atas penyakit yang 

dideritanya. Dan sewaktu dia sedang mengucap syukur, dia mengalami 

kesembuhan. Bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi, saya tidak mengerti. 

Tetapi kenyataannya, pria tersebut sembuh. Ada juga orang-orang Kristen yang 

memperoleh kesembuhan ketika mereka berjanji pada Tuhan, bahwa mereka akan 

melayani Tuhan dengan sepenuh hati, bila mereka telah disembuhkan. Beberapa 

pendeta besar telah menyaksikan kebenaran tersebut. Jalan apapun yang Anda 

tempuh, pada saat Anda sakit, biarlah kreteria iman dan percaya saja yang 

merupakan satu-satunya kreteria yang dapat menguji apakah Anda berada pada 

jalan yang benar. Dengan kata lain: Bila Anda, sebagai orang Kristen, menderita 

sakit, tempuhlah jalan yang satu ini: Berjalan bersama Yesus, hari lepas hari, baik 

dalam kesakitan maupun dalam kesulitan. Dia akan menunjukan Anda jalan  iman 

dan membimbing Anda  meniti jalan itu. Terpujilah NamaNya! 
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Cara Alkitabiah untuk Menggapai Kesembuhan 

 

Jika Anda terbaring sakit ditempat tidur sambil menghela nafas dengan sesak atau 

menanggung rasa sakit, maka sulit rasanya untuk  merenungkan hal-hal yang akan 

kita bahas disini. Berapa banyak iman yang dibutuhkan orang yang sakit agar ia 

dapat sembuh? 

Saya rasa bukan kwantitas dari iman itu sendiri yang jadi masalah, tetapi 

keteguhannya, betapapun kecilnya iman tersebut. Tapi biarlah saya mencoba  

memperbesar iman Anda.  

 

Apakah Anda mengasihi Allah? Alkitab mengatakan bahwa kasih percaya dan 

mengharapkan segala sesuatu (1 Korintus 13). Percayalah bahwa perkataan Yesus 

benar adanya serta Allah adalah Bapa kita dan Dia mencintai kita. Allah tidak 

menginginkan Anda sakit. Dia ikut merasakan penderitaan Anda; kesedihan Anda 

membangkitkan belas kasihanNya! 

Banyak orang berpendapat bahwa Allah mengirim penyakit sebagai hukuman atas 

dosa-dosa mereka. Andaikan pendapat tersebut benar, Yesus telah menanggung 

hukuman atas dosa-dosa kita. Ia telah terhukum agar kita bebas dari hukuman! 

Alasan sakit seperti pendapat diatas sudah dihapusNya, kecuali Anda tetap 

bersikeras hidup didalam dosa. Hal-hal seperti kebencian dapat mengundang 

penyakit dan menghalang-halangi proses kesembuhan, jika dosa tersebut tidak 

diakukan.  

 

Ada satu dosa di dunia ini yang membuat banyak hal tidak dapat terjadi: sifat 

tidak beriman dari manusia itu sendiri. Allah menuntut kita untuk percaya pada 

penebusanNya melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Jika daya cipta Roh 

Allah mampu membangkitkan tubuh Yesus yang telah mati tersalib, maka 

menyembuhkan tubuh seseorang yang sakit bukanlah sesuatu yang rumit. 

 

Didalam Alkitab kita membaca sebuah kisah tentang seorang yang lumpuh yang 

dibawa kepada Yesus oleh teman-temannya. Mengingat kerumunan massa, maka 

teman-temanya naik keatas atap rumah, dan menurunkan teman mereka yang 

lumpuh dengan tempat tidurnya melalui sebuah celah, sehingga dia dapat berada 

tepat didekat kaki Yesus. Kemudian Tuhan berkata kepada orang lumpuh tersebut: 

“Dosamu telah diampuni.” Dan untuk membuktikan bahwa Ia berkuasa untuk 

mengampuni dosa diatas bumi ini, Ia lalu berkata: “Bangunlah. Angkatlah tempat 

tidurmu dan berjalanlah!”  

 

Kata-kata Yesus tersebut diatas juga berlaku untuk setiap orang yang sedang 

membaca buku ini; Yesus juga mati untuk Anda; untuk seluruh umat manusia di 

dunia ini – jadi termasuk Anda juga. Jadi saya juga dapat katakan  pada Anda: 

Didalam nama Yesus dosa-dosa Anda diampuni dan telah diampuni! Betapapun 

besar dan banyaknya! 
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Kapan dosa-dosa Anda diampuni? Hampir dua ribu tahun yang lalu, ketika Allah 

mengijinkan AnakNya mati diatas salib. Tetapi dengan hak dan otoritas yang 

sama  saya dapat berkata: Didalam nama Yesus, berdirilah dan berjalanlah atau 

sembuhlah dari penyakit Anda! 

 

Sekarang milikilah keajaiban ini didalam iman. Kalau boleh, biarlah saya 

membimbing Anda berdoa  seperti berikut ini:  

“Tuhan, kami menerima penebusanMu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa 

kami dan dengan keadaan kami seperti yang ada sekarang ini. Terima kasih atas 

pengampunanMu lewat kematianMu di salib. Mulai saat ini kami akan mematuhi 

FirmanMu didalam hidup kami.” 

 

Kemudian berdoalah untuk memohon kesembuhan: “Tuhan, kami telah 

menyerahkan hidup kami kepadaMu. Berilah kami kesembuhan sesuai dengan 

janji FirmanMu. Biarlah kuasa kebangkitanMu dapat dinyatakan pada semua 

orang melalui kehidupan kami.” 

 

Setelah itu panjatkan ucapan syukur, karena Allah akan merealisasikan janjiNya, 

sekalipun Anda masih belum merasakan perubahan apapun. Untuk ini, tetaplah 

terus mengucap syukur. Jangan patah semangat! Peganglah janjiNya dengan erat-

erat, dan jangan sampai  kehilangan janjiNya oleh karena pengaruh  komentar 

orang atau karena apa saja yang menimpa Anda dan dapat membuat Anda 

menjadi bimbang.  

 

Bacalah Firman Allah dan janji-janji kesembuhan yang tersurat didalam 

FirmanNya. Perhatikan keajaiban-keajaiban yang terliput didalam Alkitab. Biarlah 

harapan Anda untuk sembuh terus-menerus terpacu oleh keajaiban-keajaiban 

tersebut. Bilamana mungkin, kunjungilah kebaktian-kebaktian di gereja dimana 

jemaatnya percaya akan kuasa kesembuhan dan mintalah untuk didoakan. 

Perhatian: Janganlah menghentikan perawatan medis yang sekarang Anda 

sedang jalani. Pada umumnya, obat-obatan merupakan berkat bagi tubuh yang 

sakit. Dan bila Anda merasa bahwa Allah menjamah tubuh Anda, janganlah terus 

mengandalkan perasaan Anda saja, tetapi ujuilah pengalaman tersebut dengan 

berkonsultasi pada seorang dokter. Kesembuhan yang nyata tidak dapat dipungkiri  

dan bahkan menjadi lebih mengesankan bila para dokter menegaskan bahwa  

orang yang bersangkutan telah benar-benar sembuh. 
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Masalah Sekitar Gangguan Kesehatan 

 

Pengalaman membuktikan bahwa orang menghadapi banyak rintangan jika ia, 

selain pergi ke dokter, juga berharap pada Kristus. Saya ingin sekali menyebutkan 

beberapa rintangan-rintangan tersebut. 

 

1. Rasa tidak percaya dari orang-orang yang berada disekitarnya.  

      Yesus tidak dapat melakukan apa-apa di kota kelahiranNya sendiri, karena 

      orang-orang yang tinggal disana tidak beriman. 

 

2. Tidak dapat melihat  kuasa Allah karena kesulitan, rasa sakit, kelemahan yang 

diderita.                                                                                                               

      Penyakit dapat menindas dan membuat Anda menjadi tak berdaya dan tak 

      berpengharapan, sehingga pikiran Anda tidak dapat berkonsentrasi pada Allah 

      serta janji-janjiNya. Sadarilah bahwa Allah mendengar dan mengabulkan doa 

      yang palih lirih dan paling lemah sekalipun. Letakkan tangan Anda diatas 

      Alkitab sebagai tanda bahwa Anda menerima janji-janjiNya, dan kemudian 

      Anda tinggal menunggu saja dengan tenang hingga janji-janjiNya terwujud.  

      Lakukan hal ini sebagai tindakan iman, jika renungan dan doa tidak dapat  

      menolong Anda untuk beriman dengan teguh. 

 

3. Pikiran yang berkata: “Ini bukan untuk saya.”  

      Perhatikan Yesus yang mengutus murid-muridNya sambil berkata: “Pergilah , 

      wartakan dan katakan; Kerajaan surga telah dekat. Sembuhkan yang sakit, 

      bangkitkan yang mati, tahirkan yang terkena lepra ….” 

Ia tidak menentukan batasan-batasan. Jadi janganlah Anda menyendiri! 

Didalam Lukas 10:9, Yesus berkata: “Sembuhkan orang –orang sakit  YANG 

ADA. Itu sudah cukup. Kehadiran Anda dan keadaan Anda yang sakit sudah 

cukup. 

 

4. Ragu-ragu. Apakah Allah mau menyembuhkan saya? 

      Allah sangat berdaulat. Dia  hanya akan melakukan hal-hal yang memuliakan 

      NamaNya. Saya tidak mengerti bagaimana mungkin penyakit dapat 

      „memuliakan Allah‟. Hal ini dapat terjadi hanya dalam kasus tertentu, dimana 

      kehidupan orang yang bersangkutan dapat lebih disucikan dengan  

      keadaannya yang sakit itu. Saya telah menyaksikan bahwa penyakit, pada  

      umumnya, mematahkan semangat manusia, bukan membuatnya lebih hebat      

      atau lebih suci. Penyakit membuat manusia pasrah (dalam arti negatif) dan    

      kehilangan semangat hidup. 

Sebaliknya kesehatan dapat memuliakan Allah, sebagaimana halnya, sebuah 

mesin yang berfungsi dengan baik dapat membuat harum nama perancangnya. 

Selain itu, jika Anda dalam keadaan sehat, apakah Anda lebih sanggup 

melakukan sesuatu hal yang baik bagi orang lain, di keluarga atau di kantor 

Anda? Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu baik. Seorang ayah yang baik  
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sudah jelas selalu menginginkan agar anak-anaknya dalam keadaan sehat 

walafiat. 

 

5. Tidak adanya kuasa Roh Allah, walaupun telah beriman.  

      Kadang-kadang seseorang telah memiliki iman, tetapi kuasa Roh Kudus tidak 

      nampak dalam hidupnya. Kuasa Roh Kudus telah diberikan pada gereja, 

      sehingga beberapa orang mendapat karunia kesembuhan. Padukan iman dan 

      tindakan Anda dan carilah orang yang memiliki karunia kesembuhan dan 

      mintalah ia mendoakan Anda serta meletakkan tangannya pada Anda.  

      Peganglah teguh kata-kata ini: “Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang 

      percaya; … mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu 

      akan sembuh“ (Markus 16: 17-18). 

 

6. Salah mengartikan penyakit.  

      Yesus telah membuktikan bahwa penyakit adalah  suatu kekuatan roh yang 

      mempunyai ciri tersendiri. Didalam Alkitab tertulis, a.l.: “Yesus menengking 

      penyakit demam.” Anda hanya bisa menengking seseorang yang dapat 

      mendengar; jadi penyakit adalah suatu kekuatan roh yang selalu melawan 

      anak Allah yang suka berdoa. 

Jadi dengan demikian  harus ada kekuatan lain yang nyata dan lebih kuat dari 

kuasa dan kekuatan penyakit itu sendiri. Dan kekuatan yang lain itu dapat 

Allah nyatakan lewat doa dan percaya pada Kristus. 

Faktor “waktu” juga memegang peran disini. Para pendeta papan atas banyak 

menyaksikan kesembuhan yang terjadi dalam sekejap mata, tetapi ada juga 

kesembuhan yang terjadi tahap demi tahap. Kesembuhan semacam ini 

terwujud dikarenakan doa yang gigih. Seringkali kuasa kesembuhan lebih 

dapat dimanifestasikan, jika satu masalah didukung oleh banyak orang 

didalam doa.  

Yesus berkata: “Jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat meminta apa 

pun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh BapaKu di surga. 

Sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul didalam namaku, disitu Aku ada 

ditengah-tengah mereka.” 

Jadi persekutuan doa penting sifatnya. Panggillah setiap anggota keluarga 

Anda dan ajaklah mereka berdoa dengan Anda sambil saling menumpangkan 

tangan. Berdolah dengan tekun, misalnya, setiap minggu atau lebih sering lagi. 

Dalam kebaktian kesembuhan massal, sayangnya mereka seringkali 

memanjatkan doa yang pendek. Carilah orang-orang yang mengasihi Anda, 

dan mulailah berdoa bersama mereka dengan tekun. 

 

7. Pertanyaan: Bagaimanakah cara beriman yang benar itu? 

      Anda mungkin pernah mendengar seseorang yang menyalahkan orang lain 

      dengan kata-kata: “Jika kamu tidak sembuh, berarti kamu kurang iman.”    

      Atau lebih parah lagi: “Jika kamu tidak sembuh, berarti imanmu salah.”                
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      Karena ucapan-ucapan ini, banyak orang menjadi bingung  dan mengalami 

      krisis rohani. Sedangkan yang lainnya, akibat ucapan-ucapan tersebut, tidak  

      mau lagi  percaya dengan cara ini, karena takut akan menjadi putus asa dan    

      kehilangan semangat. Logis! 

      Orang lalu mencari-cari jalan untuk mendapatkan sikap iman yang benar, 

      yang nampaknya dari luar sepertinya beriman, tetapi didalam hatinya 

      tersembunyi perasaan takut dan kegelisahan. 

Iman yang dapat membawa Anda pada kesembuhan, pada hakekatnya sama 

dengan iman yang memberi Anda keyakinan bahwa Anda telah diselamatkan 

didalam Yesus untuk selama-lamanya. Iman yang memicu kesembuhan, 

timbul pada saat orang yang sakit menjumpai Yesus dan mendengar 

FirmanNya. Hal ini merupakan sebuah anugrah dari Allah, yang ditandai 

dengan keteguhan, kepastian dan ketenangan. Bahkan roh manusia pun  tidak 

dapat meniru fenomena ini, karena sumbernya berasal dari pribadi Kristus 

sendiri.  Meraih iman seperti yang terurai diatas, berarti Anda harus 

menanggalkan banyak hal yang sebenarnya ditimbulkan oleh beban Anda 

sendiri: perasaan gelisah, tidak sabar, takut atau bimbang. Kristus harus 

menyingkirkan hal-hal tersebut, sehingga Dia mendapatkan tempat untuk 

meletakkan karunia imanNya kedalam kehidupan kita.  

Dengan sepenuhnya saya mendukung konsep iman yang tenang, seperti iman 

seorang anak, yang percaya pada kesembuhan, dimana Allah sendiri yang 

menentukan waktunya, kapan Dia akan menggenapi janjiNya. Menurut hemat 

saya, kita semua harus sadar bahwa sesuatu selalu terjadi bila doa untuk 

kesembuhan dipanjatkan, oleh siapapun dan dimanapun juga. Sering kali 

penderita yang didoakan  mengalami kemajuan atau menerima berkat. Tidak 

ada satu doapun yang dipanjatkan didalam Nama Yesus yang tidak berkuasa, 

sebab Alkitab mengatakan bahwa setiap kata yang Allah ucapkan selalu 

mengandung kuasa; setiap doa bagi orang sakit yang dinaikkan didalam Nama 

Yesus secara langsung mematuhi Firman Allah. Disinilah nampak bahwa 

Allah itu berdaulat penuh, yang maksudnya, Allah, dengan kebijaksanaanNya, 

kadang-kadang mengatasi suatu masalah tidak dengan cara seperti yang kita 

pikirkan sebelumnya.  

Bila Allah mengijinkan seseorang meninggal dunia, maka kita menganggap 

hal ini, berdasarkan pandangan kita, merupakan hal yang menyedihkan atau 

sangat tidak menyenangkan. Dari sudut pandangan Allah, orang beriman yang 

menikmati keindahan Yerusalem surgawi jauh lebih baik dari pada mengalami 

kesembuhan di dunia dengan segala kekhawatiran dan problemanya. 

Betapapun besar iman seseorang dan betapapun ia percaya akan kesembuhan, 

Tuhanlah yang  tetap memegang pucuk pimpinan.  

Dalam kasus-kasus seperti diatas, saya pribadi lebih baik berdoa, bahwa 

apapun  yang akan terjadi pada si penderita, biarlah hal itu tetap demi  

kemuliaan Allah.                                                                                                  
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Suatu waktu, saya mendoakan seorang pasien (70 tahun) yang menderita 

kanker paru. Dia tidak tidak beriman. Saya percaya dengan segenap hati 

bahwa dia akan menerima kesembuhan. Untuk pertama kalinya ia mau berdoa 

hanya dengan saya, karena ia ingin disembuhkan. Beberapa bulan kemudian, 

dia meninggal dunia sebagai orang yang percaya dan kesukaan surgawi 

memenuhi kamar dimana jasad tubuhnya terbaring. Kita harus rendah hati, 

memohon Allah untuk menggenapi janji kesembuhanNya serta percaya bahwa 

Dia tidak dapat berdusta, tetapi kita juga harus mengijinkan Dia dengan 

leluasa untuk mewujudkan rencanaNya yang lain didalam kehidupan kita. 

 

8.   Terjerat dalam pikiran negatif.  

      Sekalipun berpola pikir positif tidaklah sama dengan beriman, pola pikir 

      semacam ini membantu menentukan arah yang benar. Orang yang setiap hari 

mengatakan: “Besok akan lebih baik lagi”, pasti memperlancar proses     

kesembuhannya. Justeru sebaliknya, pikiran yang sarat dengan perasaan  takut 

dan pesimis akan memperlambat proses kesembuhannya. Inilah rahasia yang 

Anda butuhkan: Camkan janji-janji Allah dalam pikiran Anda. Gantilah kata-

kata „orang sakit‟ yang ada didalam Alkitab dengan nama Anda. Berpikirlah 

secara positif, sehingga akal Anda tidak menghambat tetapi justeru 

mempermudah kinerja Roh Allah didalam hati Anda. Simpanlah janji-

janjiNya dalam hidup Anda, sebagai harta pusaka. Simpanlah kata-kata 

berikut ini di memori Anda: “Oleh bilur-bilurNya kita disembuhkan.” 

Bilamana perlu tulislah kata-kata tersebut! Letakkan janji-janji Allah dibawah 

bantal Anda. Gantunglah janji-janjiNya pada dinding atau tulislah didalam 

buku harian Anda .... 

Mungkin hal ini mengundang tawa, tetapi iman yang sederhana memampukan 

seseorang untuk melakukan  hal-hal tersebut diatas, yang nampaknya seperti 

suatu kebodohan.  

Saya masih ingat ketika saya baru menjadi seorang Kristen dan sedang 

bergumul dengan suatu masalah yang pelik. Saya letakkan Alkitab pada lantai, 

dan saya berdiri diatasnya, serta berpegang teguh pada janji-janji Allah yang 

nyata sebagaiman saya juga nyata berdiri diatas lantai. 

Manfaatkan daya imaginasi Anda. Apa yang Ia telah lakukan bagi tetangga 

Anda, dapat pula Ia lakukan bagi Anda! Bila Allah dahulu telah menolong 

Anda, maka sekarang pun Ia – karena Ia tidak berubah –  masih sanggup 

menolong Anda. Kekurangan daya imaginasi membatasi daya kerja iman 

Anda. 

Didalam Lukas 7, kita membaca sebuah kisah tentang seorang perwira yang 

memohon kesembuhan untuk hambanya. Ia membandingkan posisi 

kekuasaanya dengan posisi otoritas Yesus. Iman yang besar semacam ini 

didukung oleh daya imaginasi yang besar pula. 

Bandingkan diri Anda dengan orang-orang yang disebut didalam Alkitab. 

Menurut pendapat Anda, dari manakah mereka, yang berada disekitar Yesus, - 
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mendapatkan iman mereka? Bukankah dari peristiwa-peristiwa yang 

sebelumnya telah mereka saksikan dalam kehidupan orang lain? 

 

9.   Mempertahankan dosa-dosa tertentu. 

      Ada hukum-hukum rohani dan ada juga hukum-hukum alam. Karena 

kebanyakan manusia mengingkari keberadaan roh manusiawi, terlepas dari 

nalar atau perasaan, maka mereka juga mengingkari hukum-hukum yang 

berlaku bagi kehidupan rohani, walaupun sebenarnya tindak tanduk mereka 

berhubungan langsung dengan hukum-hukum tersebut, karena mereka 

menyadari keberadaan hati nurani dan intuisi mereka. Yesus mengatakan 

bahwa semua hukum yang ada dapat diringkas menjadi satu hukum yang 

mengatakan bahwa kita harus mencintai sesama dan Allah diatas segala-

galanya. Setiap orang yang melanggar hukum ini dalam tindak tanduknya, 

akan terkena sangsi hukum yang lain, yaitu hukum kebinasaan atau maut. 

Inilah yang disebut dosa. Hal ini dapat disamakan dengan berjalan diatas jalan 

yang diapit oleh jurang. Selama orang melakukan hukum kasih, maka ia 

merasa aman. Tetapi, secepatnya ia menyimpang dan meninggalkan jalan 

yang benar, maka ia akan terperosok masuk kedalam jurang. Dengan kata lain, 

ia jatuh, akibat hukum gravitasi. 

      Alkitab berbicara tentang „jalan kehidupan‟. Yesus berkata bahwa siapa yang 

mengikutNya, akan melewati jalan tersebut. Dialah jalan, kebenaran dan 

hidup. Siapa di dunia ini yang dapat memenuhi syarat ini? Tidak ada! Hanya 

Kristus yang telah menggenapi syarat itu. Jika kita percaya padaNya, maka 

Dia akan menggenapi hal yang sama didalam hati, dan akhirnya, didalam 

kehidupan kita. Sungguh, hal ini merupakan suatu keajaiban dan rahasia yang 

luar biasa! Suatu hal yang sama sekali tidak dapat dimengerti oleh mereka 

yang tidak mengenal Kristus, tetapi merupakan sesuatu yang indah bagi 

mereka yang mengikutNya. 

      Jika seseorang yang menderita sakit berdoa dan memohon kesembuhan, tetapi 

tidak mencari kesembuhan rohani dan dengan sadar mempertahankan, 

misalkan, dendam, kebencian, perjinahan, pencurian dsb., maka ia tidak akan 

memperoleh kesembuhan jasmani. Kondisi seperti itu bagaikan atap sebuah 

rumah yang harus diperbaiki, sedangkan pondasi rumah tersebut menurun dan 

balok-baloknya dalam keadaan rusak. Karena itu, mintalah Allah terlebih 

dahulu, lewat pengampunanNya yang luar biasa itu, untuk meletakkan 

pondasi yang baru didalam kehidupan Anda: Yesus Kristus! Baru atap rumah 

tersebut dapat diperbaiki. 
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Kesembuhan Lewat Iman dan Penggunaan Obat-Obatan 
 

Dahulu, lama sekali  saya beranggapan, dari sudut pandangan medis, bahwa 

kesembuhan oleh Roh Kudus sama sekali berbeda dengan  apa yang saya lakukan 

sebagai seorang dokter, misalnya, dalam penggunaan antibiotika, obat pengurang 

rasa sakit, obat-obatan untuk depresi, petunjuk phisioterapi dsb. (daftar ini dapat 

berlanjut tanpa akhir). Waktu itu saya berpendapat bahwa kesembuhan oleh Roh 

Kudus berasal dari Allah, sedangkan kesembuhan medis merupakan hasil usaha 

manusia. Yang satu berasal dari surga dan yang lainnya dari dunia. Pemilahan 

seperti ini kenyataannya menimbulkan masalah yang menegangkan diantara orang 

kristen yang setelah menghadiri kebaktian kesembuhan, membuang obat-obat 

mereka kedalam toilet sebagai “tindakan iman”. Seringkali hal ini mengakibatkan 

malapetaka. Sebuah contoh: Seorang wanita yang menderita diabites (penyakit 

gula) minta didoakan. Atas anjuran teman-teman seiman, yang mungkin bermasuk 

baik, ia tidak menggunakan insulin lagi. Ketika ia sehari kemudian terbaring 

dalam koma, suaminya melarangnya untuk menghadiri kebaktian “doa dan 

kesembuhan”. Perilaku seperti ini memang suatu tindakan yang bodoh, dan tidak 

memuliakan Allah. 

Menurut pendapat saya,  hakekat kedua hal tersebut diatas – kesembuhan oleh 

Roh Kudus dan kesembuhan oleh layanan medis -- sebaiknya tidak 

dicampuradukan. Obat-obatan  berkhasiat besar dalam mengurangi dan 

menyembuhkan penyakit yang sangat beragam jenisnya. 

Kami sangat menghargai ketekunan para ilmuwan yang telah bertahun-tahun 

mengadakan penelitian sehingga semuanya ini dapat terwujud. Juga industri 

farmasi yang telah mengeluarkan beaya yang tak terhitung banyaknya dalam 

menunjang pelbagai penelitian. Juga para spesialist yang bekerja 60 jam setiap 

minggu – mereka selalu siap siang dan malam! Saya sangat menghargai hal 

tersebut diatas dan memandang diri saya, sebagai seorang dokter,  sebagai salah 

satu eksponen dari dunia yang sama, yaitu dunia kesehatan. 

Saya menerima misi kesembuhan yang dilakukan Yesus sebagaimana apa 

adanya.Tidak ada hal yang lebih mengesankan selain menyaksikan realisasi kedua 

hal tersebut diatas yang saling berdampingan dan saling berpautan. Seorang 

pendeta berdoa bagi seorang  penderita bersama keluarganya. Hal seperti ini 

sering terjadi di rumah sakit di Amerika. Seorang dokter, walaupun menjadi 

anggota gereja dimana kesembuhan lewat iman tidak pernah diperdengarkan, 

tidak menentang  jika pasiennya percaya akan kesembuhan dengan cara tersebut. 

Seorang akhli medis, yang mungkin tidak beriman, menghormati pasiennya yang 

ingin didoakan oleh seorang pendeta.  

Di tempat praktek saya, saya adalah seorang dokter yang biasa-biasa saja. Dan 

jika saya berdoa dengan seorang pasien, hal ini hampir selalu disebabkan karena 

adanya hubungan yang saling mempercayai diantara kita. Kebanyakan hal ini 

terjadi pada pasien yang nampaknya tidak dapat disembuhkan lagi atau karena 

pengetahuan medis sudah tidak dapat berbuat banyak lagi. Yang lebih sering  

 



                                                     -56- 

 

terjadi yaitu berdoa bagi mereka yang mengalami krisis rohani (ketakutan, 

depresi). Bagaimanapun juga, saya melihat adanya perkembangan kerjasama 

antara doa dan perawatan medis yang  teratur. Selain itu juga  terjalin hubungan 

rutin dengan petugas kristen lainnya yang bekerja didinas kesehatan tersebut, yang 

pernah mengalami hal yang sama. 

 

      

      

 

Dimanakah Letak Kekurangan Kami? 
 

Saya berpendapat bahwa dunia medis harus memberi lebih banyak kelonggaran 

dan lebih menghormati pasien kristen yang mencari kesembuhan lewat Kristus. 

Menurut pendapat saya, gereja harus lebih banyak mengemban tugasnya dalam 

mewartakan injil dan menyembuhkan orang sakit. Hal tersebut sepatutnya terjadi 

tidak saja selama kebaktian kebangunan rohani, tetapi juga didalam gereja. Para 

pendeta yang mengemban tugas menyembuhkan orang sakit harus lebih 

menghormati perawatan medis yang rutin. Dan tentu saja pemeriksaan dokter 

dalam memantau proses kesembuhan harus tetap berjalan, agar kesalahan-

kesalahan dapat dihindari. Hal ini mengingatkan saya akan Yesus yang 

menyembuhkan seorang penderita lepra dan kemudian menyuruhnya menghadap 

para imam untuk membuktikan bahwa dirinya telah sembuh. 
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Takut Kecewa 

 

Ada banyak orang kristen yang, disatu pihak percaya  bahwa Allah dapat 

menyembuhkan  tubuh mereka yang sakit, tetapi, dipihak yang lain, takut kecewa 

sehingga mereka tidak memohon kesembuhan sama sekali, apa lagi berkunjung ke 

kebaktian dimana orang-orang sakit didoakan. 

 

Hal itu dapat saya pahami, karena orang , dengan sangat tegang, berusaha keras 

berdoa dan memohon kesembuhan, dengan sedikit perasan takut bercampur 

bimbang. Tetapi, sebetulnya  iman merupakan suatu pemberian. Didalam Efesus 

2: 8 tertulis: “Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan 

hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.” Yesus juga berkata: “Tidak ada 

seorangpun yang dapat datang kepadaKu, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang 

mengutus Aku.”                            .” 

 

Disatu pihak, kita memiliki janji kesembuhan yang luar biasa, di pihak yang lain, 

kita membutuhkan karunia iman untuk memperoleh janji tersebut. Karena itu, 

berdoa dan mohonlah kesembuhan atau pergilah ke kebaktian kesembuhan 

bersama Yesus, dan biarlah Dia yang memimpin segalanya. Kadang kala Anda 

harus menunggu sampai Allah memberi ketenangan dan rasa percaya didalam hati 

Anda bahwa Allah akan menggenapi janji penyembuhanNya.Umumnya, Anda 

mula-mula mengalami badai dan Anda berjuang sekuat tenaga untuk tetap 

berpegang teguh pada janji-janji Allah, hingga Ia  membimbing Anda sampai ke 

perairan yang tenang. Disanalah baru Anda akan menyaksikan penggenapan janji-

janjiNya. Tetapi dengan bersikap  pasif saja, Anda tidak akan mencapai apa-apa. 

Anda perlu berusaha keras, aktif meminta dan mencari penggenapan janji 

penyembuhanNya, hingga Anda benar-benar dapat mengimaninya. 

 

Memang aneh, jika kita melihat bahwa orang-orang kristen yang tahu bahwa 

mereka harus berdoa dengan iman, tetapi sering kali lebih sulit menerima 

kesembuhan dibandingkan dengan mereka-mereka yang baru saja mengenal 

Tuhan, tetapi telah menikmati kuasa kesembuhanNya. Nah, serahkan pada Tuhan 

rasa kuatir untuk dikecewakan itu. Jangan merasa tegang dan merasa bersalah 

karena Anda kekurangan iman. Berusahalah sekuat tenaga sehingga Anda dapat 

memperoleh iman, yang kemudian benar-benar disusul dengan realitas 

kesembuhan yang Anda dambakan. Dengan langkah iman yang tenang, 

kunjungilah kebaktian-kebaktian dimana orang-orang sakit didoakan. Dan jika 

permohonan kesembuhan telah didoakan dan Anda masih tidak merasakan adanya 

perubahan, berdoalah lagi dengan tenang atau mengucaplah syukur karena Tuhan  

suatu waktu akan menjawab doa Anda. Bukankah kesembuhan sering kali terjadi 

karena ketekunan iman yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama?  
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Pertolongan dalam Menghadapi Maut 

 

Sebagai seorang dokter, saya sering sekali menghadapi orang-orang yang 

meninggal dirumah. Dalam bab ini saya ingin Anda mengikuti beberapa 

pengalaman yang telah memberi saya kekuatan dan saya harap pengalaman 

tersebut dapat mengurangi rasa takut diantara para pembaca. 

 

Salah seorang pasien saya adalah seorang kristen yang menderita kanker. 

Sekalipun kami sebelumnya belum pernah menjalin hubungan rohani yang akrab, 

dia sempat membuat saya terkejut dengan pertanyaannya tentang kesembuhan 

lewat doa. Dengan demikian saya mulai mengenal keyakinan hidupnya. Setelah  

hubungan yang lebih akrab terjalin, maka timbullah hubungan rohani yang lebih 

mendalam, tidak lewat banyak kata, tetapi lewat ketenangan dan kekuatan. Oleh 

imannya yang teguh, dia telah menguatkan tidak saja orang-orang yang ada 

disekelilingnya, tetapi juga diri saya pribadi. 

Melalui pembicaraan lewat telepon, seorang pasien, beberapa saat sebelum dia 

meninggal dunia, sempat mengejutkan saya dengan kata-kata: “Saya tidak takut. 

Saya sudah lama hidup di dunia ini. Dan sekarang saya akan pergi menemui 

Juruselamatku.” Ungkapan perasaannya pada saat itu sangat menyentuh perasaan 

saya.  

Pernah saya membimbing teman saya selama dia terbaring sakit. Pada bulan-bulan 

terakhir menjelang ajal, wajahnya memancarkan iman sebegitu rupa sehingga 

saya selalu dikuatkan setiap saat saya mengunjunginya. 

Seorang teman kami, seorang wanita lansia(lanjut usia), sedang terbaring dalam 

keadaan sekarat, tetapi didalam roh, dia berdiri didepan sebuah “sungai 

kematian”.  Diseberang sungai tersebut, tampak kemuliaan taman firdaus, seperti 

bunyi lirik lagu negro spiritual yang terkenal : “Ia berkata: Janganlah takut. Hanya 

satu penyeberangan saja.” Siapa yang tidak ingat akan kata-kata Yesus pada orang  

yang tersalib disampingNya: “ Aku berkata kepadamu,  hari ini kamu akan berada 

di firdaus bersamaKu.” Dan kepada murid-muridNya, Ia berkata: “Aku 

mendahului engkau untuk menyediakan tempat bagimu. Dalam rumah BapaKu 

banyaklah tempat.” Suara kematian di dunia ini sepertinya lenyap dan menyelinap 

dibalik tembok-tembok rumah sakit. Orang yang sibuk tidak sempat memikirkan 

kematian. Tetapi sebagai seorang dokter, saya sering menghadapi kematian itu 

dan bahkan ikut mengalaminya. Karena itu, saya rasa saya berwewenang untuk 

mengajak Anda untuk membicarakannya. Disatu pihak, pembicaraan ini 

merupakan suatu himbauan untuk membuat seseorang menjadi sadar, dan dilain 

pihak, memberi seseorang dorongan semangat. Saya telah menyaksikan nilai iman 

didalam Kristus. Doa yang dipanjatkan pada saat seseorang menghadapi ajal, 

sungguh-sungguh  memberi kuasa dan dukungan. Sadarilah, bahwa hanya ada 

satu  harapan saja, yaitu hidup bersama Dia untuk selama-lamanya! 

Saya terus teringat akan kisah seorang gadis Amerika. Seorang penyandang cacat 

tubuh yang parah. Yang paling dia inginkan ialah ingin mati. Karena dia 

dibesarkan dikeluarga kristen, maka ia berdoa, dan dalam doanya ia sebenarnya  
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meminta Tuhan menjemputnya pulang ke surga. Waktu itu keadaan sekelilingnya 

menjadi gelap, sementara dia mendengar suara ibunya dari kejauhan berkata: “ 

Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab 

Engkau besertaku” (Mazmur 23:4). Lalu semuanya menjadi indah dan terang 

mengelilinginya. Kemudian Yesus berkata kepadanya bahwa dia perlu tetap hidup 

di dunia ini dan Ia juga membicarakan tentang kesembuhannya yang ia akan alami 

dimasa mendatang. Dan kesembuhan tersebut betul-betul terjadi, seperti dalam 

kesaksiannya yang saya dengar langsung dari dirinya sendiri.  

Jika kita mengerti hal ini semua, maka maut bukanlah sesuatu yang menakutkan 

lagi, tetapi merupakan musuh yang sudah dikalahkan. Saya sendiri sering 

berbincang-bincang dengan pasien yang berada diambang kematian. Memang 

sulit untuk berbicara dengan mereka tentang kematian yang sebentar lagi akan 

menjemput mereka. Tetapi pembicaraan tersebut terasa mudah bila sudah ada 

dasar iman didalam Kristus yang telah berkata: “Siapa yang percaya padaKu, akan 

hidup, walaupun ia sudah mati.” 
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Kecanduan 

 

Memang dapat dimengerti mengapa seseorang dengan mudah dapat 

menggantungkan  diri pada obat-obat penenang. Baru beberapa tahun setelah 

berprofesi sebagai dokter, saya mengetahui berapa banyak orang yang memakai 

valium atau obat sejenisnya. Beberapa orang bahkan telah menggunakannya lebih 

dari 10 tahun, dan dalam jumlah yang makin lama, makin besar. Mencoba untuk 

melepaskan diri dari kecanduan ini merupakan siksaan tersendiri. Yang 

bersangkutan akan merasa gelisah, takut, bingung, dan tidak dapat tidur semalam-

malaman dsb. Karena itu, sekarang saya merasa ngeri, jika saya harus memberi 

resep obat ini. Seseorang pernah berkata pada saya, ketika dia dalam keadaan 

tegang yang amat sangat: “Tolong, berilah saya obat yang kecil-kecil itu. Dengan 

obat itu saya bisa tenang kembali ….” Bagaimana Anda bisa menolak? 

Karena itu dapat dimengerti, mengapa seseorang dapat menjadi ketagihan obat-

obat semacam itu. Sama mudahnya dengan kecanduan rokok, acara TV sehari-

hari, pil-pil. Orang membutuhkannya agar ia dapat rileks. Dia membutuhkan 

ketenangan batin dan tidak perlu memikirkan tentang dirinya sendiri, 

permasalahannya, masalah keuangannya, keributan dengan tetangganya, masalah 

pengangguran atau akan kehilangan pekerjaan. Banyak sekali akses yang dapat 

membuat seseorang menjadi pecandu. 

 

Mengapa Anda harus susah-susah? Sering saya mendengar orang mengatakan 

kata-kata tersebut. Memang hal itu dapat diterima dan kadang-kadang, dalam 

rangka perawatan medis, hal tersebut memang dibutuhkan. Selain dapat terkena 

masalah kecanduan, penyakit kanker paru, mati muda karena penyakit lever, atau 

harus dirawat di rumah sakit jiwa,  seseorang perlu dibebaskan dari ketagihan obat 

valium. Karena masalah ini, problema yang rumit timbul akibat pelanggaran-

pelanggaran yang telah dilakukan. Belum lagi rumah tangga yang hancur, karena 

sang ibu atau bapa kecanduan obat penenang atau alkohol. 

 

Namun saya dapat mengerti mengapa mereka terpaksa melakukan hal tersebut  

dan mengapa mereka tidak dapat lagi menanggung kegelisahan dan penderitaan 

dalam batin mereka. Banyak orang tidak dapat lagi menanggung beban hidup ini. 

Lalu mereka tidak ambil pusing lagi tentang dampak kecanduan. Dan kebiasaan 

mencandu ini bahkan dapat menimbulkan perasaan solidaritas, seperti yang 

dialami pengguna narkoba dalam kelompok teman senasibnya, pengguna soft 

drug dengan mengedarkan stickie (rokok yang berisi soft drug) pada temannya 

atau peminum di café langganannya.  

 

Mungkin Anda bertanya-tanya: Apa tujuan semuanya itu? Dimanakah akhir  

perjalanan semacam itu? Didunia ini ada  banyak orang yang merasa tidak 

berdaya  dan tak dapat berbuat apa-apa lagi. Sudah jelas, bahwa mereka ini sama  
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sekali tidak bahagia. Dan karena ingin bebas, mereka keluar melarikan diri lewat 

jalan darurat, yaitu obat-obat bius atau hiburan. 

 

Dalam pandangan beberapa orang, percaya pada Allah dan hidup sesuai 

petunjukNya juga merupakan hal yang sama dengan kecanduan. Orang digiring 

kedalam gereja dimana “harus begini, dan tidak boleh begitu”; mereka merasakan 

hal tersebut seperti mengenakan pakaian besi. Bagi mereka semuanya itu adalah 

ketenangan semu dan mereka hanya mendapatkan kebahagiaan semu belaka. 

Seperti yang pernah tertulis pada sebuah selebaran: “Kecanduan Yesus bukankah 

juga seperti kecanduan heroin?” 

 

Ada perbedaan yang menyolok antara orang yang mencari alasan dan tujuan 

hidupnya, yang akhirnya menjumpai Yesus pada saat dia berada dalam krisis 

batin, dengan orang yang menggunakan narkoba untuk membius diri …. 

Mengenal Yesus bukanlah mengenakan busana rohani atau membius diri dengan 

kidung-kidung mazmur, dan juga bukan mengekang diri dalam segala peraturan 

dan hukum. Mengenal Kristus justeru membebaskan seseorang dari hal-hal yang 

salah, yang sekian lama dipegangnya erat-erat. Hal ini sama seperti mengalami 

proses kesembuhan, suatu ketenangan dari dalam  batin. Bukan ketenangan semu, 

bukan penampilan fisik, tetapi perubahan yang nyata didalam batin seseorang. 

 

Anda juga membutuhkan kekuatan yang besar untuk dapat meluruskan hal-hal 

tidak benar dalam hidup Anda, memperbaiki hubungan atau membereskan secara 

tuntas apa yang tidak beres dalam kehidupan Anda.  

Kristus sebagai obat. Pernah ada orang menulis: “Dosis: 3 kali sehari”. Walaupun 

hal itu hanya bersifat lelucon semata, tetapi ada kebenarannya. Para pasien yang 

memakai Kristus sebagai obat, makin jarang datang ke tempat praktek saya – 

mereka makin kurang membutuhkan pertolongan dokter. Tidak saja untuk valium. 

Saya juga melihat bahwa Yesus sebagi obat mempermudah proses pembebasan 

dari rasa ketagihan. Ketika saya sendiri menjadi seorang kristen, saya langsung 

berhenti merokok, sekalipun saya sudah sekian lama kecanduan nikotin. Seorang 

pecandu heroin memandang program metadon (suatu cara untuk melepaskan 

ketergantungannya pada heroin) sebagai sesuatu yang sulit untuk dilakukan. 

Tetapi, setelah mengenal Kristus, ia akhirnya dapat menjalani terapi tersebut 

hingga tuntas dengan sempurna.  

 

Pernahkah Anda mengalami hal-hal tersebut? Mungkin Anda ingin 

mempraktekkan „resep‟ diatas didalam kehidupan Anda. Silahkan mencoba 

kebenarannya. Tetapi jangan sampai membuat kesalahan. Jangan membuang 

semua obat, karena obat masih dibutuhkan untuk banyak perawatan yang 

bermanfaat. Jangan meragukan „resep‟ diatas atau nasehat dokter. Sebab bukan itu 

maksud tujuannya. 
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Dua Macam Diagnosa 

 

Kalau dokter mendiagnosa Anda, maka Allah juga mendiagnosa kehidupan Anda. 

Dokter mendengarkan keluhan Anda, meraba urat nadi Anda, mendengarkan 

denyut jantung dan paru-paru Anda, dan memeriksa bagian tubuh Anda yang 

sakit. Kemudian dia menentukan cara penyembuhannya dan memberi obat yang  

terbaik. 

Allah menguji hati manusia (Wahyu 2:23), mendengarkan pikiran Anda – kadang-

kadang marah, putus asa, atau stress – dan mengukur sikap batin Anda – apakah  

Anda jujur, memiliki keinginan untuk mendengar.  Kemudian barulah Ia 

menentukan cara penyembuhan jiwa Anda. Dan Ia memberi obat yang terbaik 

yang Ia miliki: PuteraNya sendiri. Akhirnya, Ia menyembuhkan hati Anda dengan 

RohNya, karena inilah obat yang lain dari pada yang lain, dan tidak ada alternatif  

lain di dunia ini yang dapat menandinginya: darah Yesus yang tersalib. 

Jika seorang pasien mengalami shock yang sangat membahayakan nyawanya, 

maka dokter memberinya transfusi darah. Sedangkan Allah, dengan RohNya,  

memberi transfusi kekuatan hidup pada seseorang yang mengijinkan Dia untuk 

menolongnya pada saat ia, secara rohani,  mengalami  “kekurangan darah”. 

Dokter menyelamatkan nyawa seorang pasien yang terancam maut. Allah 

menyelamatkan manusia untuk selama-lamanya dari kematian rohani, supaya ia 

hidup, walaupun secara jasmani ia telah mati.  

 

Seringkali dokter yang terlebih dahulu menemukan penyakit seorang pasien, 

bukan sang pasien sendiri. Banyak orang sering kali tidak menyadari bahwa diri 

mereka sebenarnya sakit parah – mereka menganggap remeh penyakit mereka, 

dan bahkan tidak mau mengakui bahwa mereka dalam keadaan sakit. Mereka 

tidak mengerti dan tidak mengenal sinyal-sinyal tubuh mereka. Sebagai seorang 

dokter, saya dapat menerima fakta tersebut, supaya tidak mempersulit si penderita. 

Begitu juga cara Allah menemukan dosa didalam hati manusia serta memahami 

bahaya besar yang tengah dihadapi oleh orang yang bersangkutan. Tetapi banyak 

sekali orang yang meremehkan bahaya tersebut. Mereka tidak dapat memahami 

keadaan jiwa manusia dan tidak mau mengakui kekacauan dan kekosongan yang 

mereka alami. Dengan menipu diri sendiri, mereka menyongsong masa depan 

dengan  ketidakpastian, dan mengabaikan diagnosa yang sifatnya serius seperti 

yang tertulis jelas dan tegas didalam Alkitab.  

 

Ada pula pasien-pasien yang nampaknya kebal dan tak akan pernah terserang 

penyakit yang parah sekalipun sampai akhir hayat mereka, karena memiliki tubuh 

yang kuat dan kepribadian yang tegar. Dan hal-hal tersebut membuat mereka tidak 

mudah menyerah terhadap rasa tak nyaman atau sakit. Begitu juga ada pula orang-

orang yang percaya diri dan merasa aman dengan kehidupan yang telah mereka 

rintis. Mereka berpendapat bahwa mereka harus menikmati hidup ini sebaik 

mungkin. Tetapi mereka tidak mengenal Allah dan tidak memiliki pegangan    
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setelah kematian nanti tiba. Menurut fakta rohani,  dibalik rasa percaya diri 

tersebut sebenarnya terdapat  kebinasaan. 

 

Beberapa pasien meninggal  karena mereka mengabaikan nasehat para dokter. 

Banyak orang binasa karena mereka tidak percaya pada Injil Kristus. Karena itu, 

setelah penyakit berakhir dengan kematian, maka bagi seseorang kematian 

merupakan awal dari jalan buntu, dalam arti rohani, sedangkan bagi orang lain, 

kematian merupakan awal kehidupan, seperti yang dikidungkan oleh Daud: “ke 

air yang tenang” (Mazmur 23). 

Jika kematian bagi seseorang ditandai dengan kesedihan tanpa harapan, maka bagi 

yang lainnya merupakan perpisahan, walaupun menyedihkan, tapi penuh dengan 

sukacita yang mengharapkan masa depan yang indah dan mendambakan reuni 

bersama Kristus. 

 

Dokter dan Allah saling bertemu pada tempat tidur dimana penderita yang sakit      

terbaring. Dokter berusaha keras untuk mengakhiri penderitaan jasmani, 

sedangkan Allah dengan penuh semangat menyembuhkan dan memperbaharui 

jiwa manusia. Setiap hari dokter memberi obat-obatan dan menunggu hasilnya 

dengan sabar, dan sering juga memantau akibat sampingan dari obat yang telah 

diberikan. Allah menabur benih janji-janjiNya di dalam hati manusia dan 

menunggu hasilnya dengan sabar, kadang-kadang lama sekali, sampai orang yang 

bersangkutan percaya dan mempercayaiNya sebagai Bapa. 

Sebagaimana pertolongan seorang dokter tergantung pada kepercayaan yang 

diberikan oleh pasiennya, begitu juga pertolongan Allah bertumpu pada iman 

percaya seseorang terhadap Pribadi yang Allah telah pilih menjadi Penebus: 

Yesus. 

Dokter berusaha keras untuk memulihkan kesehatan tubuh pasiennya. Allah 

memulihkan, pertama-tama, keadaan rohani seseorang, dan kemudian, kondisi 

jasmaninya. Atau sebaliknya, tetapi hal ini terjadi sesuai dengan prioritasNya 

dalam memulihkan seseorang sebagai manusia seutuhnya yang terdiri dari roh, 

jiwa dan tubuh. Jika Anda telah dinyatakan sembuh dan Anda boleh 

meninggalkan rumah sakit, maka pada saat itu Anda merasa berada di ambang 

pintu  keluar, menuju kebebasan di dunia orang-orang sehat. Pasti Anda 

merasakan sesuatu yang luar biasa saat itu. Jika Anda mempercayai Yesus, maka 

Anda akan meninggalkan kegelapan dan menuju terang  serta mengalami 

kebebasan dan kemerdekaan yang luar biasa. Banyak obat-obatan yang berkhasiat 

hebat dan memiliki kekuatan yang ampuh. Tetapi obat-obatan tersebut tidak dapat 

dibandingkan dengan obat  luar biasa yang satu ini, yang dapat memperbaharui 

kehidupan rohani seseorang: darah Kristus. 

Betapa sulitnya mempercayai para dokter dengan sepenuh hati dan meletakkan 

nyawa Anda didalam tangan mereka. Apa lagi mempercayakan kehidupan Anda 

sepenuhnya pada Yesus Kristus! Tentu lebih sulit. 

Sekalipun para dokter terkadang mengecewakan, tetapi Allah tidak pernah 

mengecewakan. Sering kali perawatan dokter tidak terlepas dari rasa sakit, tetapi  
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sungguh menyenangkan sekali, jika Anda sembuh setelah menjalani perawatan 

tersebut. Mengakui kesalahan di bawah salib juga sulit untuk dilakukan. Begitu 

juga halnya dengan meminta pengampunan. Tetapi, sungguh luar biasa indahnya, 

jika Anda dapat bertemu dengan Yesus yang lemah lembut, yang berkata: 

“Dosamu telah diampuni. Aku tidak menghukum kamu, tetapi ikutlah Aku, dan 

Aku akan mengantarmu melalui jalan yang menuju rumah Allah Bapa.” 
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Penutup 

 

Menjadi seorang dokter dan seorang Kristen berarti menjalani hidup menurut dua 

panggilan. Jika Anda perhatikan dengan seksama, maka Anda akan melihat 

bahwa, didalam kehidupan sehari-hari, dua sisi jalur tersebut diatas  bertumbuh 

dan saling menjalin hubungan yang sangat erat. Disatu sisi, perawatan medis yang 

rasionil, sesuai dengan kreteria yang berlaku; disisi lain, pekerjaan pastoral, dan  

keduanya bersifat saling melengkapi.  

 

Tentu saja tidak semua pasien yang datang keruang praktek saya mendapat 

teguran rohani.  Tetapi, dalam menghadapi situasi yang berujung pada jalan 

buntu, hubungan rasa saling mempercayai diantara saya dan pasien saya kadang 

kala berlanjut menjadi hubungan rohani yang mendalam. Dan saya selalu 

terheran-heran dibuatnya, jika hal tersebut terjadi. Kadang-kadang peristiwa 

tersebut terjadi sama sekali diluar dugaan saya. Sering kali kejadian tersebut 

merupakan jawaban atas doa syafaat untuk seseorang yang telah dipanjatkan jauh 

sebelumnya. Dan jika hal semacam ini terjadi, maka hal tersebut hampir selalu 

memberi kepuasan pada kedua belah pihak. Sungguh luar biasa, bila kita boleh 

mengetahui bahwa didalam situasi yang pelik, ada seorang Spesialist surgawi, 

Yesus Kristus, yang selalu siap sedia untuk menolong. 

 

Apakah Anda berhak mewartakan injil pada orang lain? Sebaiknya pertanyaan 

tersebut berbunyi: Apakah Anda berhak menghalang-halangi seseorang untuk 

menerima Injil? Saya tidak berhak melakukan hal tersebut! Paulus berkata: 

“Celakalah aku, jika aku tidak mewartakan Injil itu.” Mewartakan Injil merupakan 

misi yang murni berkaitan dengan  mematuhi perintah Yesus. 

 

Ada banyak sekali dokter kristen dinegara kami, Negeri Belanda, yang melakukan 

hal yang sama seperti yang saya lakukan. Bahkan ada gerakan dokter  

international  yang disebut aktivitas  “medicine de la personne” . Di Negeri 

Belanda, saya kenal dekat dengan sejumlah dokter kristen. Menyenangkan sekali, 

jika kami dapat saling bertukar pengalaman atau, dalam menghadapi masalah 

yang rumit, kami dapat saling menasehati.  

Menurut pengamatan saya, seorang pasien yang membutuhkan perawatan rohani, 

selain perawatan medis, umumnya sudah tidak lagi ke gereja. Orang-orang yang 

seolah-olah tidak mempunyai tempat berlindung ini, memang memiliki latar 

belakang sebagai orang kristen, tetapi mereka tidak menjalin hubungan dengan 

sesama kristen. Sering saya mencoba mengirim mereka kembali ke pendeta 

mereka. Tetapi, kenyataannya usaha saya tersebut tidak membuahkan hasil. 

Karena saya selalu menemui mereka kembali di ruang praktek saya, lalu saya 

bertanya-tanya bagaimana caranya saya dapat memberi lebih banyak pertolongan 

pada mereka, ditengah-tengah kesibukan saya sebagai dokter. Kemudian, sebulan 

sekali saya bersama isteri membuka rumah kami bagi mereka yang membutuhkan 

dukungan rohani. Yang menjadi inti pertemuan kami ialah Firman Allah dan kami  



                                                       -66- 

 

saling memberi semangat. Dengan demikian mereka, untuk sementara waktu, 

mendapatkan tempat penampungan rohani. Mungkin, mereka nantinya dapat 

kembali bergabung dengan sebuah gereja. 

Yesus berkata: “ Sebab dimana  dua atau tiga orang berkumpul dalam namaKu, 

disitu Aku ada ditengah-tengah mereka.” Itulah yang kami alami pada setiap  

malam pertemuan yang kami adakan sebulan sekali itu. Kami mengalami 

kehadiran Yesus Kristus yang hidup. Selain itu, setiap pertemuan memberi kami 

kesempatan untuk lebih jauh membahas kebutuhan setiap orang, bersama-sama 

memanjatkan doa syafaat, dsb. 

 

Selain berisikan kesaksian pribadi, buku ini sebagian besar meliput serangkaian 

pengalaman saya, sebagai dokter umum dalam kurun waktu 25 tahun. Semoga 

buku ini dapat menolong Anda yang sakit atau mengalami krisis psikis, serta  

dapat melengkapi, tanpa merintangi, pertolongan yang diberikan oleh para ahli 

medis, psikiatri ataupun psikologi. 
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Setelah menjadi seorang kristen, dr. Peter Reis menemukan solusi untuk pelbagai 

situasi yang nyaris tak dapat teratasi lagi -  masalah kesehatan, kematian, depresi, 

kesepian dan kecanduan. 

 

Karena diri sendiri pernah mengalami krisis batin yang hebat, penulis mampu 

mengungkapkan betapa dahsyatnya kekuatan iman didalam Kristus, walaupun  

iman tersebut sederhana, seperti iman yang dimiliki seorang anak. Selain itu, 

Kristus juga merupakan kunci yang sanggup membebaskan mereka yang 

terbelenggu. 

 

Penulisan buku ini dilatarbelakangi pengalaman penulis sendiri, seorang dokter 

umum dari Negeri Belanda, yang setiap minggu menghadapi permasalahan 

tersebut diatas di ruang prakteknya. 

 

Dengan meningkatnya kebutuhan batiniah seperti yang terjadi dalam era saat ini, 

penulis berharap agar buku ini dapat memberi harapan pada banyak orang. 

Semoga buku ini dapat pula menolong mereka yang sakit dan yang menghadapi 

kendala hidup akibat problema psikis.  

 

      

 

                                                


