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PENDAHULUAN 
 

Banyak orang sempat bertanya mengapa aku membahas 

masalah kehidupan yang pelik dengan cara penulisan 

yang sederhana seperti ini. Kerap kali aku juga 

menanyakan hal tersebut pada diriku sendiri dan aku 

terkadang merasa kurang mampu memberi jawaban yang 

tepat. Sebetulnya aku ingin sekali menyisihkan waktu 

beberapa tahun untuk mempelajari Alkitab secara 

mendalam. Tetapi masalah yang aku hadapi pada waktu 

yang bersamaan ialah  bahwa aku tidak memiliki waktu 

banyak  untuk melaksanakan niatku tersebut.  

 

Hal-hal yang aku sajikan di sini termasuk pelajaran-

pelajaran yang paling penting yang telah aku peroleh 

dalam hidupku. Aku ingin mendokumentasi pengalaman-

pengalaman ini agar anak-anakku sendiri dapat 

mempelajari hikmah dari pengalaman-pengalamanku 

pribadi tersebut. Di depanku nampak satu generasi yang 

sedang tumbuh dan aku ingin memperlihatkan kepada 

mereka makna dari kemerdekaan di dalam Yesus dengan 

cara yang sederhana. Dan aku akan menulisnya dalam 

bahasa yang umum, sesuai dengan contoh-contoh serta 

pengalaman-pengalaman yang sederhana pula, seolah-

olah aku sendiri, sebagai orang dewasa yang muda usia,  

sedang hilir mudik di tengah-tengah para pembacaku di 

dunia yang serba rancu ini.  

 

Selama perjalanan dalam rangka mencari kebebasan ini, 

aku bermaksud berbincang-bincang dengan para pembaca 

secara pribadi, mengingat keselamatan merupakan 

sesuatu yang sangat pribadi sifatnya. Karena itulah 
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sebagian besar dari isi buku ini aku tulis dalam nuansa 

bahasa yang akrab, dengan menggunakan kata-kata: aku  

dan - kamu. 

 

Sekarang apa tujuan buku kecil ini? 
 

Tujuannya adalah, menyampaikan bahwa Penebusan 

Yesus  merupakan data yang aktuil di dalam dunia ini. 

Sama aktuilnya dengan eksistensi hukum-hukum alam 

yang ada. Ada akses masuk ke Firdaus bagi setiap orang, 

tanpa pandang bulu. Dalam dunia ini kaum muda dibuat 

bengong oleh apa yang telah dicapai oleh kemajuan 

teknologi dan ilmu pengetahuan. Tetapi pemahaman yang 

sederhana tentang adanya pintu masuk ke Firdaus tidak 

terdata.  

Dan inilah tantangannya: membuat pemahaman tersebut 

dapat dimengerti dan terbuka bagi setiap orang. Dan hal 

ini nampaknya tidak sesulit seperti yang orang 

bayangkan. Kita suka membicarakan fakta yang keras 

dan kongkrit. Betapapun jeleknya cara seseorang dalam 

menjelaskan suatu fakta, hal itu tidak menjadi masalah. 

Sebab fakta mampu berbicara sendiri, tanpa butuh 

banyak kata-kata. 

Menurut pendapat saya,  justeru jauh lebih sulit menulis 

tentang Injil, bilamana Injil hanyalah merupakan sebuah 

gagasan atau ideologi semata. Tapi untunglah tidak 

demikian halnya. 

Karya penebusan Kristus sama nyatanya dengan fakta 

adanya musim panas dan musim dingin atau awan yang 

berarak diangkasa yang tidak terpengaruh oleh 

kebudayaan ataupun zaman. Berdasarkan hukum dan 

sejarah, karya penebusan Yesus  merupakan fakta yang 
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mutlak baik di bumi, di neraka maupun di surga. 

PenebusanNya terbuka bagi siapa saja, sama seperti 

sebuah bank. Di sebuah bank setiap nasabah memiliki 

kredit dan semua nasabah diperlakukan dengan cara yang 

sama. Janji-janji Allah bagi setiap orang dapat 

diumpamakan seperti sejumlah dana yang telah 

disediakan dan siap untuk diambil setiap saat. Untuk 

dapat memiliki warisan yang istimewa ini, kamu hanya 

cukup masuk melalui satu pintu itu saja (Jesus!). Tak 

seorangpun berhak (atau berwewenang) menghalang-

halangimu. Apakah kamu seorang piawai, sudah 

berputera, berpendidikan dan terpelajar, masih tinggal 

bersama orang tua, masih remaja, sudah menikah atau 

masih bujang,  kuat atau lemah, sakit atau sehat, berhasil 

atau gagal dalam hidup ini, penuh keyakinan maupun 

penuh keragu-raguan , kamu dapat masuk melewati pintu 

yang satu itu secara pribadi. Kecuali jika kamu lebih suka 

untuk tetap tinggal diluar. Melalui buku ini aku ingin 

mengajak kamu untuk memulai suatu perjalanan 

bersamaku dalam rangka mencari rahasia pembebasan 

yang merupakan topik dari Alkitab. 
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Bab 1 

 

PERJALANAN  MENCARI  

PEMBEBASAN  DI MULAI 
 

Adalah menakjubkan sekali bagaimana kita mampu 

menggali kembali bayangan dan kata-kata dari dasar 

alam memori kita. Umumnya bayangan, tetapi juga ada 

beberapa kata yang muncul kepermukaan bagaikan 

pulau-pulau konsep di tengah-tengah lautan kesan yang 

kabur, muncul begitu saja dari kabut yang menyelimuti 

masa lalu kita. Salah satu kata tersebut dan mungkin kata 

pertama yang telah mengkristalisir – apa mungkin ada 

kata yang lain? -  yaitu papa atau mama. Kemudian baru 

namamu –  sebut saja siapa namamu. Tetapi nama 

Tuhan? Siapakah yang masih ingat kapan ia mendengar 

nama Tuhan disebut untuk  pertama kalinya? Mungkin 

ada anak-anak yang masih ingat nama Tuhan dipakai 

dalam umpatan dan caci maki oleh orangtua mereka yang 

lagi bertengkar. Tetapi hal ini tidak pernah terjadi dalam 

keluargaku. Tuhan dan Yesus itu pribadi yang sama. Dan 

apa yang langsung terkait dengan pribadi tersebut adalah 

sesuatu yang dahsyat – sesuatu yang tidak dapat aku 

mengerti, yaitu apa yang disebut „pembebasan‟. 

 

Hal tersebut tercermin pada gambar Tuhan Yesus yang 

tergantung pada koridor sekolah taman kanak-kanak di 

mana aku dulu bersekolah. Pada gambar itu Yesus 

nampak di kelilingi oleh anak-anak. Anak-anak berkulit 

putih maupun berkulit hitam. 

Pernah ibuku bercerita tentang gambar itu dan menyebut 

sebuah nama: Juruselamat. Sungguh saat itu aku tidak 
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mengerti apa yang sedang ibuku katakan. Tetapi aku 

melihat wajahnya memancarkan keyakinan yang teduh 

ketika ia menyitir Yohanes 3: 16. Jika kamu percaya akan 

Dia, maka kamu tidak akan binasa. Ada sesuatu yang 

ibuku miliki! Wajahnya memancarkan suatu keyakinan, 

suatu ekpresi emosi yang nampak jelas sekali. Dan kalau 

ada orang yang disebut Juruselamat, maka aku langsung 

membayangkan sosok pribadi yang paling baik hati, 

paling menyenangkan dan paling hebat yang bisa orang  

bayangkan.  

Selang berapa waktu yang cukup lama, aku mendengar 

orang-orang  dewasa lain membicarakan Pribadi tersebut, 

tetapi dengan cara yang kurang intim - ditinjau dari 

kejauhan saja. Sehingga aku tidak mengenal lagi Pribadi 

yang pernah aku dengar dari ibuku itu. Orang bisa saja 

mengikuti pembicaraan  orang-orang dewasa tersebut, 

tetapi bagi seorang anak remaja yang mendambakan 

pengalaman, „Juruselamat yang membebaskan itu‟ 

nampaknya kurang nyata dalam kehidupannya sehari-

hari. 

Ada hal lain yang nampak jauh lebih jelas: dalam masa 

puberku, aku melihat hal-hal di dunia sekitarku yang 

memohon pembebasan yang kongkrit. Narapidana yang 

tak bersalah; kaum kulit hitam yang dipandang sebagai 

warga negara kelas dua; penderita psikiatris yang 

kehilangan hak-hak mereka; tenaga kerja asing yang  

mengalami pemerasan; bangsa Irlandia yang dikuasai 

oleh bangsa Inggris. Makin banyak buku yang aku baca 

dan diskusikan, dan makin banyak pengalaman yang aku 

dapatkan di dunia ini - sewaktu aku beranjak ke usia 

dewasa - maka aku makin lebih menyadari bahwa: 
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Banyak orang sangat membutuhkan pembebasan dalam 

kehidupan mereka. 

Bagi aku pribadi, hidup ini tidak banyak bermasalah. 

Hidupku  berjalan mulus saja. Hidup yang penuh 

kepastian. Aku tidak mengenal kemelaratan. Aku tidak 

mengalami tindak kekerasan fisik. Paling-paling aku 

hanya diolok-olok saja karena aku tidak dapat berbicara 

dengan normal. Tetapi selain masalah yang satu itu, 

hidupku serba berkecukupan. Aku berasal dari keluarga 

yang telah menyaksikan cahaya itu tak lama setelah 

kemerdekaan Negeri Belanda. Negeri Belanda telah 

dibebaskan! Sekalipun etnis Yahudi telah meninggalkan 

banyak tempat kosong di masyarakat kami, tetapi kami 

bebas. Semua jalan menuju ke perkembangan dan 

keberhasilan terbuka di depan mata. Di pagi hari 

terdengar suara mesin yang memangkas rumput di taman-

taman. Makin banyak jenis mobil-mobil baru nampak 

lalu lalang di jalan. Semua bergerak secara dinamis dan 

semarak. Aku masih ingat ketika kami membeli tape 

recorder kami yang pertama. Dengan alat tersebut kami 

mendengarkan rekaman-rekaman dari paman kami yang 

tinggal di Curaçao. Aku dan saudara-saudaraku sangat 

terheran-heran ketika mendengar suara paman dan 

bibiku, yang telah direkam di tempat yang jauh sana dan 

sekarang diperdengarkan di dalam ruang keluarga kami. 

Waktu itu juga sedang marak-maraknya orang berjual-

beli mainan anak-anak yang bertenaga listrik. Pada setiap 

perayaan hari ulang tahun, kami selalu mendapat sesuatu 

yang baru. Singkat kata, kami saat itu kaya. Kaya akan 

barang-barang baru. Kaya akan kejutan-kejutan. Juga di 

sekolah kami mengalami banyak hal. Kami mengalami 

perkembangan yang begitu pesat. Semuanya serba 



 10 

intensif. Kami harus berusaha keras untuk mencapai 

prestasi. Atau menikmati hidup ini bersama teman-teman: 

bersepeda atau berenang bersama-sama.  

Namun demikian ada saat-saatnya di mana orang merasa 

bahwa ada sesuatu yang melebihi hidup ini. Jika kamu 

menyaksikan keindahan yang tak terbatas di saat mentari  

sedang terbenam atau jika kamu memandang bintang-

bintang  bertaburan di langit tak terukur jauh, dalam dan 

strukturnya itu, maka ada sesuatu yang seolah-olah 

berkata dalam dirimu bahwa „ada sesuatu yang melebihi 

panorama yang spektakuler ini‟. Ada sesuatu „di balik 

semuanya ini‟. 

Aku teringat akan penampilan Mahalia Jackson  di TV. Ia 

bernyanyi tentang Yesus dengan berapi-api. Benar-benar 

terpancar suatu kekuatan yang nyata, yang bagaikan arus 

listrik mengalir ke sekujur tubuhku. Mungkin ada sesuatu 

yang lebih hebat „di balik‟ hidup ini, tetapi hal ini hanya 

muncul di ambang batas kesadaran saja. Apa yang benar-

benar dianggap penting pada masa puber ialah fantasi 

tentang seorang cewek yang kamu sukai di sekolah. Atau 

pengalaman seksualitasmu yang sedang berkembang. 

Atau bermain musik. Menemukan hal-hal yang baru. 

Apapun yang telah kamu temukan, batinmu tetap saja 

merasa bahwa hidupmu tidak bertujuan. Sebagai anak 

remaja, kamu mencari pegangan hidup, harga diri dan  

hasrat untuk hidup di mana menghargai orang lain 

memegang peranan yang penting. Bisa juga terjadi kamu 

duduk termenung sejam lamanya didalam kamar. 

Terkadang dinding-dinding di sekelilingmu terasa meng- 

hempit dirimu dan menimbulkan perasaan yang tidak 

nyaman. Dalam batinmu meskipun adanya kehidupan 

yang baru dan serba intensif, toh sering merasa kesepian 
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dan tidak bahagia. Lalu  kamu mengunjungi para anggota 

keluarga sekedar untuk menghalau perasaan tersebut. 

Salah satu pertanyaan di balik perasan ini ialah: 

 “Siapakah aku ini?”,yang mungkin pada saat itu lebih 

penting daripada  pertanyaan: “Mengapa aku?” Kamu 

masih belum siap untuk pertanyaan yang kedua tadi. 

Yang menjadi pusat perhatian sekarang ini ialah 

menumbuhkan „perasaan aku‟ tadi menjadikan dewasa. 

Dan hal itu mencakup pilihan-pilihan yang harus kamu 

ambil demi masa depanmu: Kamu mau menjadi apa 

nanti? Pekerjaan apa yang paling cocok bagimu?  

Apakah kamu ingin mencari jodoh? Ataukah ingin tetap 

membujang saja? 

 

Sebagai seorang remaja, pasti kamu membutuhkan 

seseorang yang dapat bekerja sama dengan kamu. Kamu 

mungkin beranggapan bahwa semua orang dewasa telah 

menemukan jawaban atas semua hal yang menyita 

perhatianmu. Mungkin kamu menjumpai orang-orang 

dewasa yang memancarkan kesadaran diri, yang begitu 

yakin dengan kemampuan diri mereka. Nampaknya 

mereka memiliki jawaban untuk setiap pertanyaan dan 

mempunyai pendapat untuk setiap permasalahan. 

 

Adalah generasi kawula muda yang suka menentang apa 

yang dianggap „benar‟ oleh kaum dewasa. Kami mencari 

pemimpin-pemimpin baru, orang-orang yang memiliki 

opini yang meyakinkan serta ideologi yang mampu 

mengubah dunia ini. Di dalam tahun-tahun ini sering   

terjadi pertemuan dengan orang-orang, yang kadang-

kadang dari golongan terpandang, yang nampaknya telah 

„berhasil‟ dalam segala bidang. Mereka adalah pribadi-
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pribadi yang aku segani. Apakah mereka mungkin 

memiliki semua jawaban atas segala pertanyaan yang 

timbul dalam diriku? 

Aku akan ceritakan beberapa dari antara  mereka, yang 

masing-masing merupakan sosok pribadi yang 

mengasyikkan. 
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Bab 2 

 

IDEALISME 

 
Hari pagi yang cerah sekitar pertengahan musim panas di 

tahun 1969. Pada pagi hari itu aku telah mengemasi 

tendaku di sebuah lapangan rumput yang kecil, didekat 

kota Bristol, Inggris. Kota kecil yang aku lewati itu 

bermandikan sinar matahari pagi. Dengan ransel di 

punggung, aku berjalan sambil menjinjing gitar menuju 

kepusat kota. Akhirnya aku duduk menyantap 

makananku dibawah naungan bayang-bayang sebuah 

gereja yang besar. Perlahan-lahan tempat tersebut mulai 

nampak ramai. Aku tetap santai-santai saja; sebagai 

seorang kelana yang menumpang kendaraan orang lain, 

aku memang tidak perlu buru-buru waktu. Jika kamu 

bepergian sambil meminta tumpangan dari satu kota ke 

kota yang lain, maka kamu akan menjumpai banyak 

orang. Kamu berada dalam satu kendaraan bersama 

orang-orang dengan latarbelakang yang beraneka ragam. 

Supir truk, ibu rumah tangga atau pedagang. Setiap kali 

aku bepergian dengan mengikut kendaraan orang lain, 

aku selalu mengalami saat-saat yang menegangkan 

sewaktu aku berdiri di pinggir jalan; pada saat seseorang 

menghentikan mobilnya; pada waktu aku masuk kedalam 

mobil dan berjumpa dengan orang yang masih belum 

kukenal.  

Nah, apakah yang akan terjadi hari ini? Apakah aku nanti 

berhasil mendapat tumpangan sampai kekota besar itu? 

Atau, apakah aku harus berdiri berjam-jam lamanya di 

pinggir jalan? 

 



 14 

BERTEMU DENGAN SEORANG PEJUANG 

KEMERDEKAAN DARI IRLANDIA 

 
Kurang lebih selang dua jam, sebuah mobil Mini berhenti 

di depanku. Seorang pria, kira-kira berumur tigapuluh 

tahun, sambil tertawa ramah, menyapaku dengan logat 

Irlandia. Dalam sekejap waktu saja, kami sudah asyik 

ngobrol dan membicarakan “Kabouterbeweging” di 

Amsterdam (gerakan pemuda di tahun 60an yang secara 

provokatif memprotes keadaan sosial dan politik). 

Bagaimana aksi kaum muda dengan cara  yang lucu 

sampai mendapat perhatian masmedia. Ternyata 

pengemudi mobil ini adalah seorang mahasiswa di bidang 

sastera dan menurut kesanku, ia mempunyai wawasan 

yang luas. Ekspresi wajahnya memancarkan gairah hidup 

dan idealisme. 

Hari-hari berikutnya aku berkesempatan untuk mengenal 

diri pribadinya dengan lebih baik. Keterlibatannya dalam 

isu Irlandia Utara ternyata merupakan sesuatu yang agak 

peka untuk dibicarakan. Pada hari-hari itu aku merasa 

memasuki sebuah dunia yang baru, sarat idealisme dan 

harapan. Penuh dengan harapan akan masa depan. 

Keluar, pergi dari dunia anak-anak yang sempit dan 

terproteksi ketat. Lepas dari pengayoman sayap ibu dan 

ayah. Terbang dengan leluasa keluar dari sarang – dan 

sekarang terbang di dalam dunia yang penuh ide-ide baru. 

Sungguh, hal ini merupakan suatu kemerdekaan dan 

petualangan yang luar biasa! 

Aku berkenalan dengan para mahasiswa universitas 

Bristol, yang lebih jauh daripada apa yang dapat kuduga,  

telah dipenuhi dengan pola pikir yang baru pada zaman 

itu. Pertemuan ini, walaupun berlangsung hanya beberapa 
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hari saja, telah meninggalkan kesan yang mendalam 

dalam diriku. Di satu sisi aku terkesan oleh hal-hal yang 

baru, di sisi lain karena aku merasa diterima dengan 

segenap hati. Seolah-olah aku menjadi bagian anggota 

keluarga. Yang memberi perasaan bahwa orang menaruh 

perhatian pribadi kepadaKU. Menjadi bagian dari sesuatu 

yang baru, disertai dengan perasaan kesetiakawanan yang 

nyaman. Ditambah lagi kawan yang baru tadi: 

kedewasaannya, gelak-tawanya yang lepas, idealisme dan 

gairah hidupnya sangat mengesankan diriku. Dengan 

sikapnya yang sangat ramah itu, ia memperhatikan 

kehidupan pribadiku. 

Setelah kembali di Negeri Belanda, aku masih terus 

teringat akan pertemuan kami tersebut. Aku 

menyimpannya sebagai rahasia yang berharga. Sekalipun 

aku telah kembali berkecimpung di tengah-tengah 

kesibukanku sebagai mahasiswa, aku terus terhibur oleh 

kenyataan bahwa aku mempunyai seorang teman jauh 

disana. Aku sering membayangkannya, terutama bila aku 

merasa kesepian.  

Klimaksnya terjadi pada waktu ia membuat kejutan 

dengan kunjungannya ke rumah kami di Negeri Belanda. 

Pada saat itu nampak sekali betapa terpesonanya kedua 

orang tuaku  dengan kepribadiannya yang mengasyikkan 

itu. Sebenarnya pertemuan dengan tamu kami yang satu 

ini mengesankan seluruh keluarga kami. 

Pemuda Irlandia ini, yang pandai berpuisi dengan indah 

dan berbicara tentang perjuangan kemerdekaan bangsa 

Irlandia dengan penuh semangat,  memiliki bakat kreatif 

yang tak tertandingi. Peristiwa-peristiwa di tahun-tahun 

berikutnya membuat hubungan kami semakin erat. 

Setahun setelah pertemuan kami yang pertama, aku 
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dibuat terkejut oleh sepucuk surat yang aku terima dari 

penjara MAZE di Belfast dimana ia harus menjalani 

hukuman 10 tahun atas keterlibatannya dalam tindak 

kekerasan di kota tersebut. Secara puitis surat-suratnya 

yang aku terima dari penjara itu melukiskan suasana 

batin dari seseorang yang sedang memperjuangkan 

kemerdekaannya sendiri selagi ia mengalami penderitaan 

yang hebat. Keindahan bahasanya membuat setiap 

suratnya sangat menyentuh perasaan.  

Sekalipun hidupku terasa aman dan berjalan mulus, tapi 

hatiku tertambat di Irlandia, dimana ia sedang menjalani 

hukumannya di penjara. 

Jika kamu menganggap dirimu benar-benar senasib 

dengan seseorang, maka kamu akan mengalami 

kesadaran politik yang kuat. Akan timbul perasaan 

solidaritas, tidak saja terhadap narapidana ini, tetapi juga 

terhadap orang banyak yang, menurut pandanganku, 

sedang mengalami penindasan. 

 

Dan apa dampaknya terhadap perasaan dan pikiranmu? 

Inilah hasilnya: pulau yang aman dengan norma-norma 

dan nilai-nilainya yang kukuh itu sirna dari pandangan 

dan tertelan kabut. Dengan timbulnya hempasan amarah 

atas adanya ketidakadilan dan munculnya aliran 

idealisme yang mencari dunia yang bebas, kamu 

menghadapi masa depan yang suram. Iman seorang ibu 

yang dahulu pernah kamu dengar, sekarang hanyalah 

tinggal kenangan saja. Iman itu tidak memberikan 

pegangan hidup lagi. Tidak lagi, iman itu telah menjadi 

sebuah sampan kecil yang sedang oleng. Andaikan masih 

ada iman, maka iman tersebut sudah tidak berakar dan 

tidak terpelihara lagi. 
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Pada suatu hari aku menerima sebuah surat dari  Irlandia. 

LOLOS! Dari penjara yang mendapat penjagaan ketat di 

Belfast. Insiden yang spektakuler ini benar-benar 

dianggap sebagai perbuatan heroik yang membuatnya 

cepat menjadi populer dikalangan pemuda Katolik di 

Irlandia. Ketika aku mengunjunginya beberapa waktu 

kemudian dan mendengar bagaimana caranya ia telah 

meloloskan diri, aku tercengang oleh kecerdikannya.  

Berbulan-bulan ia melatih otot lengannya dengan latihan 

push up, menggergaji tralis, memilin pakaian sehingga 

menjadi seutas tali dan kaitannya sekali.  

Tetapi perangainya telah benar-benar berubah. Sang 

idealis telah berubah menjadi seorang aktivis yang 

militan dan tidak menolak kekerasan. Selama 

pembicaraan kami, nampak bahwa waktu untuk 

berkreativitas semakin berkurang. Pengalaman masa lalu 

telah mengubah perasaannya menjadi keras. Oleh karena 

itu lambat laun kelihatan timbulnya jurang pemisah 

diantara kami. Sebab, siapa aku ini, yang hidupnya serba 

tenang, jika dibandingkan atau diukur dengan dia? 

Namun demikian, di tahun-tahun berikutnya, aku tetap 

mengambil teladan dari contoh yang ia telah berikan 

padaku. Pertanyaan „Siapakah aku ini?‟ mulai terjawab, 

sebab apa yang menjadi fokus perhatianku adalah 

menjadi seperti dia, memperjuangkan hak dengan gigih 

dan melawan penindasan! Dengan demikian, dasar emosi 

telah tertancap dalam hati seorang remaja yang sedang 

bergelora. 

Berapa tahun konsep pemikiran semacam itu telah 

menjadi bagian hidupku sebelum aku akhirnya 

melepaskannya? Konsep itu telah terukir dihatiku dan 

terus terbayang didepan mataku dan cocok dengan 
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persepsiku tentang arti pembebasan. Dunia yang lain 

dimana tidak ada lagi penindasan, pemerasan  dan 

penyiksaan. Di mana layar tv tidak lagi menontonkan 

peperangan dan kelaparan. 

Beberapa waktu kemudian aku sering mengingat kembali 

saat aku bertemu dengan pahlawan yang lain,Yesus, yang 

telah terbukti bersedia mengorbankan dirinya tidak saja 

untuk satu negara tetapi juga untuk  seluruh dunia. Yang 

juga memiliki karisma yang dahsyat dan inspirasi yang 

hebat, tetapi berperangai yang lain sekali. Yang hampir 

berlawanan. Apakah Yesus, yang aku jumpai di usia 

remajaku, juga akan mengesankan diriku seperti temanku 

dari Irlandia itu? Apakah Ia mengerti bahwa aku, sebagai 

pemuda remaja, sedang mendamba-dambakan 

pembebasan?  Aku rasa Ia dapat memahamiku dan 

mungkin aku dapat mendengar Ia berkata seperti ini: 

 

“Keinginanmu yang intens akan terciptanya keadilan, 

sebenarnya merupakan keinginan yang baik. Tapi apa 

yang akan kamu lakukan sekarang? Apakah kamu ingin 

memilih jalur kekerasan? Apakah kamu akan 

mengorbankan segala-galanya demi tercapainya 

tujuanmu itu? Apakah kamu ingin mengekspresikan 

kemarahanmu?  Apakah kamu akan semakin 

mengandalkan rasa percaya diri? Atau kamu lebih 

memilih berkata: “ TIDAK, kalau aku harus mati, aku 

bersedia mati. Aku tetap tidak mau mengubah 

pendirianku. Jangan mempengaruhi aku.” 

Mungkin kamu masih muda dan malam ini kamu harus 

mengambil keputusan  mau ikut atau tidak kesebuah toko 

untuk mencuri. Merampok kecil-kecilan. Corat-coret di 
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dinding dengan memakai cat semprot. Lalu apa yang 

akan kamu lakukan? Apa keputusanmu? 

Coba lihat sekelilingmu dan sadari apa yang sedang 

kamu lakukan? 

Apakah kamu seseorang yang sedang mencari sebuah 

tempat di dunia yang cocok buat kamu, di mana kamu 

merasa bahwa kamu adalah „seorang pribadi‟? Seseorang 

yang dihargai. Seseorang yang „diterima‟ oleh orang-

orang lain.  

Terimalah Aku sebagai temanmu dan Aku akan 

mengajarimu bagaimana caranya kamu dapat melalui 

semuanya itu dan akan Aku tunjukkan jalan-jalan yang 

harus kamu lalui.” 

 
PERTEMUAN DENGAN SEORANG PEJUANG 

KEMERDEKAAN DARI AFRIKA 

 

Hubungan dengan temanku dari Irlandia itu telah 

membuatku penuh energi. Dalam dunia mahasiswa yang 

kecil itu cepat dapat terasa bahwa energi tersebut 

memberi suatu dorongan semangat yang kuat. Dalam 

waktu yang singkat aku mendapat posisi sebagai anggota 

panitia pimpinan dalam lingkungan mahasiswa yang 

relatif kecil tersebut. Itulah momentum dari gerakan 

demokrasiasi yang diprakarsai oleh gerakan-gerakan 

mahasiswa. Siap berjuang! 

Kepekaan idealisme berubah menjadi suatu pencarian 

yang dipertimbangkan masak-masak demi tercapainya 

keberhasilan lewat segala macam aksi tindakan.  

Bagi orang-orang yang ingin mengikuti aliran baru, tidak 

dielakkan lagi untuk memiliki seorang tokoh teladan 

,sebuah filosofi (dasar ideologi). 
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Hal ini memberiku alasan untuk secara intensif 

mempelajari mereka-mereka yang, di sepanjang 

perjalanan sejarah, pernah berperan penting dalam 

gerakan revolusi.  

Marx, Lenin dan tokoh-tokoh komunis penting lainnya.  

Seperti yang dirasakan oleh jutaan orang lainnya, saya 

berpendapat bahwa kedua tokoh yang beraliran kiri, yang 

setengah didewakan oleh pengikutnya ini, patut dipuja 

dan diteladani.  

Mereka adalah pilar-pilar dan batu-batu landasan yang 

memberi suatu  kepastian. 

Sifat idealis yang kekanak-kanakan harus makin 

dikurangi, dan harus mampu membuat perhitungan yang 

lebih serius. Pembebasan identik dengan „revolusi‟. 

Dan sebuah dunia „pasca revolusi‟ akan muncul. Bagi 

kita, itu sudah pasti. Semakin kamu percaya, maka 

semakin yakin pula kamu membicarakannya. Sebab 

kamu tahu betul: Inilah jalan yang benar! 

Dengan demikian, akan terciptalah suatu suasana yang 

melebur romantika, petualangan dan pembaharuan, 

bahkan dengan aransemen musik sendiri. Akan timbul 

perasaan „menjadi satu dengan sesuatu yang bersifat 

internasional‟. Disini kamu dapat menjumpai banyak 

orang yang nampaknya memiliki aspirasi yang sama. 

 

Seperti halnya dengan pria yang berperawakan kecil dan 

berkulit hitam dari Afrika Selatan itu. Ketika aku secara 

kebetulan berjumpa dengan dia di ruang makan sebuah 

café yang penuh sesak, di kawasan barat lama kota 

Rotterdam, ia lagi mencoba menjual buku kecil yang 

berisi kumpulan-kumpulan puisi. Dihalaman belakang 

dari buku tersebut, terlihat kebanggaan foto Nelson 
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Mandela ketika masih muda, yang diambil bertahun-

tahun sebelum pejuang anti apartheid ini dipenjarakan  di 

Robbeneiland. Waktu itu musim semi di tahun 1972, jauh 

bertahun-tahun sebelum sang pejuang kemerdekaan  ini 

dibebaskan dan menjadi presiden dari negara tersebut.  

Sekalipun ia mungkin memandangku tidak lebih dari 

seorang pemuda Belanda yang berada jauh dari 

negaranya yang ia cintai, tapi pada malam itu terjalinlah 

rasa simpati yang saling berinteraksi. Sekali lagi 

perasaanku tergugah oleh kemerdekaan yang kuimpi-

impikan, tetapi sekarang impian itu menjadi obsesi di 

dalam hati pemuda kulit hitam ini. 

Aku merasa beruntung dapat mengenalnya lebih baik di 

tahun-tahun berikutnya. Aku disambut dirumahnya 

dengan tata cara Afrika, sementara isterinya yang 

berkebangsaan Inggris lagi menyiapkan makanan yang 

banyak menggunakan rempah-rempah. Meskipun 

keluarga kecil ini miskin, tetapi mereka sangat ramah 

sekali. Setiap kali aku berkunjung kerumahnya, aku 

selalu melihat orang-orang Afrika lainnya berada disitu. 

Aku menikmati suasana yang luar biasa di keluarga ini. 

Temanku yang berkulit hitam ini ternyata memiliki bakat 

musik, sehingga dalam waktu singkat aku berkenalan 

dengan sejumlah musisi kulit hitam yang 

memperdengarkan musik beritme kuat. Setelah beberapa 

kali aku (seorang pemain gitar klasik) mencoba 

bergabung dengan mereka, akhirnya kami sempat juga 

pentas bersama beberapa kali disalah satu café dipusat 

kota. 

Malam demi malam kami nikmati sambil mengobrol dan 

berfantasi bersama. 
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Sekali lagi aku menggali sebuah sumber di mana aku 

dapat menghidupkan kembali harapanku akan terciptanya 

dunia yang baru. 

 

Sementara itu kegiatan di kampus terus berjalan. 

Pada taraf sejauh ini, seseorang bukan lagi merupakan 

bagian dari suatu gerakan, tetapi karena pengalamannya, 

ia bahkan telah menjadi salah satu anggota kader. 

Beberapa diantara mereka terus menggeluti dunia politik, 

sedangkan yang lainnya mendalami bidang ilmu sosial.  

Tetapi perasaan kesepian tetap menyelimuti diri mereka. 

Pola pikirku tampaknya jauh lebih radikal dibanding 

dengan cara pikir kebanyakan diantara mereka. Menulis 

merupakan sarana yang tepat untuk mengungkapkan 

semua perasaan yang hidup dalam diri seseorang. 

Meskipun dengan sarana ini kebahagiaan tidak 

seluruhnya tercapai, yang penting adalah untuk tetap 

dalam kegiatan dan mencari! Untuk sementara waktu, 

idealisme bagiku merupakan seorang ayah yang selalu 

berusaha agar aku tetap dapat berkembang. Dan 

idealisme selalu memberi kawula muda stimulans yang 

mengasyikkan! 

Jika kamu seorang idealis, berarti kamu memiliki harta 

yang besar, sebab kamu tidak dingin. Tetapi hatimu 

dibuatnya terus berkobar-kobar. Idealisme adalah sumber 

yang tak akan habis terkuras. Banyak visi muncul dari 

idealisme. Kamu adalah manusia. Jadi bersifat kreatif. 

Dan kamu merindukan adanya perbaikan. Itu tidak salah. 

Tanpa adanya idealisme dari generasi penerus, banyak 

hal di dunia ini tidak akan tercipta. 

Untuk mempertahankan dan memperjuangkan sebuah 

visi bisa saja dibutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya.  
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Tetapi ada satu pertanyaan yang esensi! Kemanakah arah  

jalan yang kamu tempuh itu? Apakah jalan itu menuju 

sukses? 

Apakah api idealisme itu, setelah bertahun-tahun, masih 

menyala? Ataukah hanya tinggal kenangan yang samar-

samar saja? Atau, apakah kami nanti akan menjumpaimu 

sebagai sosok laki-laki atau perempuan jompo yang 

kecewa akibat tujuan yang tak tercapai? 

Bahkan jikalau dalam hidupmu sendiri kamu telah 

berhasil mencapai cita-cita luhur dari figur yang kamu 

idolakan tersebut, apakah yang masih tetap ada setelah 

bertahun-tahun ?  

Sebaiknya kita memikirkan nilai dari aspirasi yang 

sedang kita kejar-kejar. 

Apakah nyawa kita layak untuk dipertaruhkan? Atau, jika 

pertanyaan ini boleh diperluas lagi: apakah anak-anak 

kita layak mewarisi perjuangan kita?  

Aku rindu memiliki visi yang satu ini:  mati seperti 

seseorang yang pamornya tak pernah pudar dan tak akan 

sirna. Seperti Yesus, yang tak lekang waktu dan jaman. Ia 

selalu ada. Itulah warisan berharga yang patut aku 

wariskan pada anak-anakku. 
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Bab 3 

 

RADIKAL 

 
Setelah bertahun-tahun menjadi seorang mahasiswa 

aktivis, aku baru menyadari bahwa idealisme, yang 

diandalkan sebagai tenaga penggerak itu, ternyata baru 

merupakan tahap awal. Sementara kamu dibawah kepak 

proses yang disebut radikalisasi. 

Tapi pertama-tama pertanyaan berikut: 

Bagaimana mungkin seseorang yang berasal dari 

keluarga Kristen dapat terdampar di dunia kawula muda 

yang berperangai militan? Mengapa harus mencari idola 

dikalangan seperti itu. Mengapa tidak mencari Kristus 

yang seharusnya menjadi pusat perhatiannya? Mengapa 

orang dapat menjadi begitu semangat berapi-api untuk 

menggelar aksi dan demonstrasi dan terang Alkitab 

menjadi cahaya dingin dan menjengkelkan? 

Memang hal ini tidak mudah dimengerti begitu saja. 

Sudah pasti ibuku merasa sedih melihat ulahku, tapi 

rasanya ia tidak mungkin dapat mendekati aku. Aku 

merasa lebih tinggi dari pemahaman imannya yang 

sederhana itu. Ia hanya bisa menggeleng-gelengkan 

kepalanya saja dengan rasa pilu dan iba, bila ia 

menyanyikan lagu-lagunya.  

Aku pikir, obsesi untuk memiliki identitas sebagai orang 

yang bebas saat itu sudah melampaui batas. Orang itu 

HARUS bisa mandiri dan harus mengambil keputusan 

sama seperti orang dewasa, sekalipun pada awalnya 

keputusan yang diambil ternyata keliru. Orang itu harus 

mencari SENDIRI apa yang menjadi makna sejati dari 

hidup ini. Kalau sudah begitu, baru seseorang dapat 
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sungguh-sungguh mau memilih Kristus. Gejala itu aku 

lihat dalam kehidupan banyak kaum remaja dan aku 

betul-betul dapat memahaminya. Tentu saja mereka harus 

mencari jalan mereka sendiri dan mengambil banyak 

keputusan. Hal ini juga dialami oleh anak-anakku 

sewaktu mereka menginjak usia dewasa. Dan orang tua 

terpaksa mengijinkan mereka mengambil keputusan 

sendiri. Walaupun orang tua tahu bahwa pelbagai 

kesulitan akan menghadang mereka.  

 

Setiap orang mempunyai temperamennya sendiri-sendiri. 

Yang satu biasa-biasa saja, sedangkan yang lainnya 

bersifat emosionil. Kalau sikap hidupku begini: meraih 

semuanya atau tidak sama sekali. Inilah alasannya 

mengapa aku, pada umur 16 tahun, dengan sadar telah 

mengambil keputusan untuk menentang kekristenan. 

Bagiku, pembebasan yang ditawarkan Yesus itu adalah 

sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Aku tidak siap 

menerima Kristus dalam hidupku. Aku ingin mencari 

sendiri apa sebetulnya yang penting dalam hidup ini.  

 

Dari idealisme beralih ke radikalisme. Dari radikalisme 

beranjak ke fanatisme. Sampai sejauh mana kamu dapat 

berkecimpung dalam gerakan revolusioner tanpa 

menghancurkan keyakinanmu sendiri? Hal ini akan 

terbukti setelah beberapa tahun berlalu. Ada kemunafikan 

yang terselubung. Kemunafikan itu menyatukan 

seseorang dengan para pejuang kemerdekaan yang tewas 

jauh dari rumahnya ketika mereka bergerilya dikota-kota. 

Pasti kamu merasa terharu jika kamu membaca tulisan-

tulisan tentang orang-orang yang secara pribadi telah 

mengalami penindasan dan yang telah banyak 



 26 

mengorbankan harta milik pribadi dalam menunjang 

perjuangan mereka.  

Akibat fakta-fakta tersebut, jelas aku merasa sulit sekali 

untuk mengkonsentrasikan diri dalam studiku. 

Melalui kontak internasional dengan para mahasiswa 

yang berhalauan radikal kiri, antara lain dari Jerman, aku 

berupaya mencari jalan untuk mengatasi dilema yang 

semakin berkembang ini. Teman-teman sekuliahku yang 

juga mengalami dilema ini lebih memilih studi program 

dalam bidang aspek kesehatan sosial. 

Lambat tapi pasti aku mulai menjalani hidup di dua  

dunia yang berbeda. Di depan umum aku kuliah. Tetapi 

di balik layar aku terlibat dengan pelbagai hal yang 

semakin lama semakin berada di luar norma-norma 

hukum. 

Di Jerman aku bergabung dengan mahasiswa beraliran 

radikal, yang membentuk cikal-bakal dari penganut 

ekstrim kiri seperti misalnya, Baader dan Meinhof. Pada 

periode itu, di antara para pasien psikiatris di Jerman, 

muncul sebuah gerakan radikal kiri. Persatuan Pasien 

Sosial dengan sepenuhnya mengetrapkan basis filosofi 

komunisme, yaitu dialektika materialis, pada ilmu 

psikiatri. 

Dalam menghadapi masalah psikis, mereka mencari 

penyebab pengaruh yang memuakkan dari masyarakat 

barat yang bertumpu pada kapitalisme itu. 

Menurut analisa mereka, struktur masyarakat dan 

penindasan merupakan satu-satunya penyebab utama dari 

semua masalah psikis seperti, depresi, ketakutan dan 

sejenisnya. Aksi militan mereka mengekspresikan 

masalah psikis mereka. Beranjak dari depresi menuju ke 

politik dan tindak kekerasan yang bersifat militan. 
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Hal ini mencapai situasi yang lucu. 

Nah, suatu hari aku ikut berdemonstrasi di dekat sebuah 

penjara di Jerman, di mana salah satu anggota kelompok 

Baader Meinhof sedang ditahan. Dengan menggunakan 

sebuah megafon kami menyapa semua napi yang ada di 

dalam penjara, dan mereka dengan serentak membalas 

sapaan kami dengan pelbagai yel-yel. Benar-benar ribut 

suasana waktu itu. Untuk beberapa menit, komplek sel-

sel dari batu bata merah itu menjadi tempat ajang 

kekacauan diiringi dengan slogan-slogan yang 

diteriakkan silih berganti. 

Tidak lama kemudian, muncullah beberapa anggota polisi 

yang berbadan tegap dan melaksanakan penangkapan 

secara sistematis. Langsung aku lari tunggang-langgang. 

Dan ketika  aku dikejar oleh salah seorang dari petugas 

tersebut, aku lari sambil mempercepat langkah, 

membelok kesebuah tikungan dan bersembunyi didalam 

garasi, di balik sebuah mobil sampai keadaan aman 

kembali.  

Anehnya, dari pengalaman-pengalaman seperti tersebut 

di atas, semakin terjerumusnya aku dalam dunia 

aktivisme, perasaanku semakin dipenuhi oleh suatu 

sensasi yang sebelumnya belum pernah aku alami, yaitu 

perasaan takut. Setiap aksi tindakan yang aku lakukan, 

yang terkadang nyerempet dunia kriminalitas, selalu 

diikuti oleh perasaan takut yang kian lama kian 

mencekam diriku. Hati nuraniku semakin teruji oleh 

semua hal yang aku alami.  

Mungkin kamu juga pernah mengalami proses ini. Jika 

kamu melakukan hal-hal yang terlarang, maka mula-mula 

kamu merasa PEKA dan akhirnya sadar: AH, INI TIDAK 

BOLEH! HENTIKAN SAJA! 
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Saat itu kamu harus memilih: Apakah kamu mau 

mendengarnya atau apakah kamu tetap mengeraskan hati 

dan terus akan melakukannya? 

 

Kemudian, selang waktu yang lama, aku akhirnya 

menyadari bahwa inilah apa yang Alkitab sebut DOSA 

itu, suatu kekuatan yang dapat menghanyutkan 

seseorang. Setiap orang, termasuk kamu, dapat saja 

terjebak oleh perasaan amarah atau aksi pemberontakan. 

Hal itu merupakan godaan yang sangat berat, yang selalu 

berada di ambang pintu. 

Bisa saja hal tersebut merupakan awal dari hasrat hati 

yang menggebu-gebu dan yang mencari-cari kepuasan. 

Fanatisme juga merupakan keinginan hati semacam itu; 

misalkan dalam hal mendukung sebuah ideologi, agama  

atau mengkultus-individukan seorang pemimpin, seperti 

yang terjadi pada fasisme dan neonazisme. 

Sering kali kamu harus membuat satu pilihan. Pilihan 

antara yang baik dan yang jahat. Kamu biasanya memilih 

sesuatu yang menurut perasaanmu merupakan hal yang 

baik; misalkan, berdamai dengan seseorang. Hal 

semacam itu membuat kamu merasa naik setingkat dan 

merasakan pembebasan. Atau kamu memilih sesuatu 

yang membuat kamu merasa lain. Agak menurun, sedikit 

lebih gelap, yang membuat perasaanmu agak bersalah …. 

Kita bisa lama berbicara sambil memperbincangkan 

tentang „memilih Kristus‟, dan itu yang tepat. Tapi 

apakah kamu telah mulai belajar membuat pilihan pilihan 

yang kecil tapi benar?  

Aku lebih menghargai kamu dan diriku sendiri jika kita 

benar-benar melakukan hal-hal yang baik sekalipun 

secara kecil-kecilan dan bahkan tidak memberi nama 
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khusus apapun (mungkin dilakukan … tanpa gembar-

gembor) dari pada kita dengan KEDOK kekristenan  

secara sembunyi-sembunyi melakukan hal-hal yang 

salah. 

 

Jika kamu melakukan kebenaran (jika kamu membuat 

pilihan yang baik dalam hidupmu sehari-hari), maka 

kamu akan datang menuju cahaya, terang, sehingga 

tindakanmu tersebut akan membuktikan bahwa kamu 

telah melakukan semuanya itu bersama Allah (Yohanes 

3: 21). 
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Bab  4 

 

FANATISME, HAWA NAFSU DAN SETAN 

 
Apa yang berkecamuk dalam hidup pribadiku pada fase 

ini tidaklah mudah untuk diungkapkan begitu saja. 

Buku-buku tulisan Eldridge Cleaver seperti „Soul on Ice‟ 

sangat mengena perasaanku. Pemimpin Black Panthers 

yang militan di Amerika ini menuturkan dunia 

pengalamannya dalam sebuah buku yang sangat 

emosional. Sebuah buku yang sarat agresi dan tuntutan 

demi tercapainya sebuah revolusi. 

Sedangkan Martin Luther King, dengan tanpa 

menggunakan tindak kekerasan, memimpin sebuah 

gerakan masa untuk menuntut hak warganegara serta 

meradikalisasi sebagian kaum negro di Amerika. Hal ini 

mengakibatkan pergolakan bersenjata dengan aparat 

kepolisian.  

Setelah kejadian tersebut Cleaver melarikan diri ke 

Eropa. Bertahun-tahun kemudian aku terkejut ketika, 

secara tidak sengaja, aku menemukan bukunya dimana ia 

bercerita tentang nasibnya di Perancis Selatan yang 

dirundung keputusasaan; melarikan diri dari negaranya 

karena dikejar-kejar polisi dan melihat gambar Kristus di 

langit! Pengalaman inilah yang membuat ia bertobat. 

Tapi pada saat-saat itu, aku sedang membaca bukunya - 

„Soul on Ice‟ - yang juga membahas badai emosi seperti 

yang sedang aku alami. Jika aku  menyusuri jalan-jalan di 

kawasan lama barat kota Rotterdam  atau jika aku sedang 

berbaring di tempat tidur, perasaan resah itu selalu 

muncul dalam diriku dan mengejar-ejar aku.  
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Cara berpikir dan perasaan batinku tampaknya dikuasai 

oleh kemarahan dan kegeraman.  

Orang-orang lain menjadi takut kepadaku, tidak dapat 

mengerti maksudku. Mereka merasa segan terhadapku 

atau mengira aku sedang „gila‟. 

Hawa nafsu yang ada dalam diriku terus membuat aku 

menjadi semakin agresif dan bagaikan suatu kekuatan 

yang dahsyat, keinginan tersebut mendominasi semua 

hubungan dengan teman-temanku. Tanpa menyadari 

kerugian yang harus kutanggung sendiri, aku teruskan 

saja. 

Apa yang telah kupelajari pada waktu-waktu itu ialah 

bahwa pemberontakan maupun kemarahan merupakan 

hawa nafsu, yang terus mencari klimaksnya.  

Kekuatan dan kedahsyatan yang ditimbulkannya 

memberi rasa kebebasan tersendiri sekalipun ini semua 

semu sifatnya, sebab setiap kali  berulang-ulang hatimu  

menghanyutkanmu lebih jauh lagi.  

Toh dapat dimengerti bahwa dalam fanatisme, dengan 

tindakan agresif orang dapat mengalami kemerdekaan 

dan kebebasan walaupun hanya sesaat sifatnya.Ini adalah 

ekstase. Jika aku melihat kaum fasis berbaris dan 

mendengar mereka meneriakkan  slogan nazi „sich heil‟, 

maka aku menyadari bahwa orang-orang itu pasti 

memiliki semangat yang dinamis dalam diri mereka. 

Mereka bersama-sama menikmati kegembiraan dan 

ekstase yang timbul dari semangat mereka, tanpa 

menyadari sifat dari semangat yang mengendalikan 

tindakan mereka tersebut. 
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MANIFESTASI DOSA 

 

Selang beberapa lama, ketika aku berjumpa dengan 

Yesus, Ia memberitahu aku dengan jelas bahwa inilah 

wujud dari dosa itu. Pemberontakan yang dielu-elukan. 

Alkitab menguraikannya lebih jauh lagi, yang 

menceritakan tentang asal-usulnya dan menyatakan 

dengan jelas sekali bahwa semua dosa, apakah itu 

pemberontakan, fanatisme, hawa nafsu yang tak 

terkendali atau pendewaan diri sendiri lewat sarana 

meditasi, semuanya berasal dari sumber yang SAMA. 

Sumber yang benar-benar jahat sifatnya. Kekuasaan yang 

dimanfaatkan malaikat yang telah jatuh, yaitu Setan, 

untuk menguasai seluruh muka bumi ini. 

Manifestasi dosa adalah roh Setan sendiri. 

Kita tidak dapat mengamatinya dengan pandangan mata 

atau benak pikiran kita, tetapi Yesus berkata bahwa kita 

adalah anak-anak Setan sewaktu kita masih belum 

berdamai dengan Allah. Ia mengajar kita tentang latar 

belakang rohani dari sifat cepat marah, dorongan 

perasaan, pikiran dan ideologi-ideologi. Semuanya adalah 

kasus-kasus yang mencoba untuk menguasai dan 

memenangkan dunia, dan oleh sebabnya kita dianjurkan 

untuk mencari jati diri kita sendiri. 

Kita tidak berperang melawan daging atau darah ... tetapi 

melawan roh-roh jahat diudara (Efesus 6: 12). Jika aku 

mengkilasbalik ke tahun-tahun ketika aku masih belum 

berjumpa dengan Kristus, maka aku sekarang menyadari 

bahwa diriku waktu itu sangat dikuasai oleh sesuatu yang 

terus mendorong aku untuk semakin agresif. Suatu 

kekuatan yang dahsyat, sarat perasaan marah. Dan 

perasaan yang haus akan kekuasaan ini membuatku 
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mencoba untuk „menguasai‟ orang lain sambil  berpikir 

bahwa apa yang sedang aku cari hanyalah keadilan 

semata. 

Penguasaan ini berjalan sebegitu rupa sehingga tidak ada 

norma yang luput dari cercaan. Setiap otoritas dikecam. 

Dan muncullah paham „anti budaya‟ yang diwarnai 

dengan sikap yang anti cara berbusana dan anti sosial. 

Nampaknya seolah-olah, dengan melakukan hal seperti 

ini, kamu bebas dari tanggungjawab. Tapi sebenarnya 

tidak demikian masalahnya, justeru kamu sendiri yang 

harus bertanggung jawab, sebab sedikit demi sedikit 

kamu sendiri yang telah memberi celah masuknya 

pengaruh dari kuasa-kuasa roh jahat ini. 

Aku masih ingat dengan jelas bahwa sesaat sebelum aku 

mengalami kekacauan batin yang tak terungkapkan lagi 

dahsyatnya itu, aku merasa ada sesuatu yang jahat, 

sesuatu yang gelap mendiami tubuhku dan menguasai 

diriku. Tapi aku tak mampu melepaskan diri. Sesuatu 

yang terus menyertai aku. 

Alkitab berkata bahwa jika kamu berdosa, maka kamu 

adalah hamba dosa dan itu memang benar. 

Sifat dari proses radikalisasi yang sebenarnya sekarang 

sudah jelas. 

 

KONFRONTASI  DENGAN  SETAN 

 

Waktu setelah aku bertemu dengan Kristus dan 

dimerdekakan, suatu hari aku akan bertemu dengan 

musuh jiwaku muka dengan muka, dan melihatnya  

bertopeng berdiri di hadapanku. Penuh dengan dusta, tipu 

daya dan amarah. 

Terlalu dilebih-lebihkan? Tidak toh .... 
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Di dunia ini banyak orang yang mengadakan pertemuan 

pribadi atau bahkan menjalin hubungan dengan kuasa-

kuasa jahat dari pribadi Setan sendiri. Para pakar 

okultisme dan imam agung dari gereja setan, misalnya. 

Mereka tahu bahwa hal ini bukan ilusi. Kesaksian dari 

mereka–mereka yang dahulu menjadi anggota gereja 

setan meneguhkan fakta ini. Mereka mengkonformasi 

bahwa ada badan-badan rahasia yang dengan sadar 

berupaya menggunakan kekuatan mereka melalui dunia 

gaib. Ketika aku mengenal Kristus, aku dapat melihat 

wajah sebenarnya yang berada di balik roh revolusi dan 

pemberontakan itu. Suatu hari seolah-olah ada kabut 

yang turun dan menyelimuti keadaan sekelilingku. Dalam 

kabut itu aku melihat setan berdiri tepat di hadapanku. 

Dengan penuh tipu daya dan kebencian ia menatap aku. 

Orang yang berada di dekatku juga melihat penglihatan 

yang sama dan menjadi bengong. 

Karena aku sangat terkejut dengan kejadian itu, maka, 

sebagai orang Kristen yang masih baru, aku mencari 

pertolongan pada salah satu pemimpin gereja. Dia 

nampaknya juga sangat kaget. Maklumlah, fenomena 

semacam ini jarang terjadi. Tapi kejadian-kejadian itu 

tetap merupakan realitas. Di dalam Alkitab kita dapat 

menemukan bukti-buktinya. Jika Rasul Paulus 

mengatakan bahwa ia berkali-kali kena pukulan tinju  

dari malaikat utusan Setan, memang ini benar. Hal itu 

betul-betul terjadi. Pada waktu Yesus berkata bahwa Iblis 

menjumpai dan mencobaiNYa, maka perkataan Yesus itu 

adalah kesaksian fakta yang benar, bukan khayalan dari 

orang bebal. Lebih lanjut Alkitab mengatakan bahwa 

struktur dunia ini telah dikuasai oleh pengaruh dari 

kuasa-kuasa roh-roh jahat di udara.  
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Ada roh-roh penguasa yang menguasasi daerah-daerah 

tersebut. Kebencian, peperangan, dusta, pembunuhan dan 

pembunuhan-diri adalah buah-buah yang tumbuh dari 

benih gaib yang ditanamkan oleh kuasa-kuasa ini 

kedalam pikiran dan perasaan manusia. Pelbagai budaya 

akhirnya ikut terpengaruh.  

Hanya ada satu hal saja yang dapat aku katakan: Setan 

adalah penipu jiwamu yang paling besar. Ia memikat 

daya khayalmu sambil mengatakan bahwa kamu akan 

mereformasi dunia ini dan akan merealisasikan pelbagai 

macam rencana. Dan prestasimu nantinya patut 

dibanggakan. Tapi itu semua hanyalah jebakan saja. Di 

dalam ia tidak ada kedamaian dan kebebasan yang sejati. 

Jika kamu mati sebelum kamu mengenal Allah, dan oleh 

adanya Yesus,  kamu akan sadar bahwa kamu sebenarnya 

telah tertipu dan akan selama-lamanya berada dalam 

kegelapan bersama Setan. 

Banyak orang, yang pernah mengalami mati suri, telah 

bersaksi bahwa ketika mereka membuka mata, ternyata 

mereka berada di neraka. Dan hal ini juga tertulis secara 

gamblang didalam Firman Allah. Jika kamu mati dalam 

hawa nafsumu – atau dosa, maka kamu nantinya akan 

bangun di neraka dan akan tinggal di sana untuk selama-

lamanya. Semacam penjara roh yang dihuni oleh setiap 

orang  sepanjang masa. 

 

Jika kamu membaca tulisan ini, mungkin kamu terkejut. 

Tetapi hal-hal ini adalah kebenaran. Dan bahaya yang 

sudah kamu ketahui dapat dihindari. Seperti kuasa-kuasa 

jahat yang mempengaruhi kesadaran manusia, demikian 

juga dengan adanya malaikat-malaikat yang melindungi 

kita. Seringkali sebelum aku mengenal Kristus– aku 
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mengalami pengaruh malaikat-malaikat tersebut. Jadi  

demikianlah dengan malaikat-malaikat yang ada juga 

melindungi kamu. Alkitab menyebut mereka dengan 

nama mereka masing-masing. Mereka berupaya 

membawa kamu ke pintu yang menuju hidup yang kekal. 

Pengaruh mereka selalu membawamu kepada kuasa 

penebusan dari salib Yesus. 

Karena itu tidak ada lagi alasan untuk berputus asa, sebab 

ada jalan keluar betapapun sulitnya bagimu untuk 

mendengar ataupun melihat solusinya. 

Mungkin keadaanmu sama dengan pengalamanku ketika 

aku masih terpenjara oleh perasaan amarah atau hawa 

nafsu yang menghanyutkan itu. Mungkin hatimu diracuni 

oleh kebencian atau pikiranmu dipenuhi dengan 

keiinginan untuk membunuh atau rencana-rencana 

lainnya. Bahkan mungkin rencana bunuh diri. 

Mungkin kamu adalah anggota sebuah badan rahasia 

atau, seperti aku dahulu, bagian dari kelompok radikal 

dan sekarang sedang siap-siap untuk pindah kejalur 

tindak kekerasan.  

Bahkan kamu barangkali melakukan semuanya ini karena 

kamu berpikir kamu berada pada jalan yang benar. 

Ketahuilah bahwa ini bisa berlainan. Bahwa dengan cara 

yang ajaib kamu bisa membuat awal yang baru baik 

dalam arti moril maupun  gaya hidup dan harapan. 

Kristus lebih kuat dari kuatnya amarah yang ada dalam 

dirimu. Juga jauh lebih kuat dari Setan. Sederhana sekali: 

Ia adalah ALLAH dan Setan hanyalah suatu ciptaan saja. 

Jika kamu meminta pertolonganNya, maka Ia akan 

mengusir perasaan resah itu dan akan menggantinya 

dengan ketenangan dan kedamaianNya. Percayalah! 

Lakukanlah! 
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Alkitab berkata: “Siapa yang datang kepadaKu tak akan 

pernah aku tolak.” Dan “Siapa yang mengetuk, maka 

pintu akan dibukakan.” Begitu sederhana sekali, sehingga 

hampir terlalu sederhana untuk dipercaya. 
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Bab  5 

 

DI LUAR  JANGKAUAN  AKAL 

 
Dalam lingkungan para pejuang mahasiswa sedang 

didiskusikan asas-asas yang akan kami jadikan dasar dari 

dunia baru yang kami idam-idamkan. 

Kemudian masalah kehidupan yang serius muncul 

kepermukaan „Apakah landasan dari hidup ini?‟ dan  

„Apakah dasar dari hidup manusia ini?‟ 

Bertolak dari kejujuran dan logika kami berupaya 

membentuk sebuah pemahaman tentang bagaimana dan 

mengapa dunia ini diciptakan. Lalu muncullah dua 

golongan. Golongan yang pertama beranggapan bahwa 

materi adalah dasar utamanya, dan dari materi ini alam 

semesta terwujud secara kebetulan dan oleh karena 

proses evolusi saja. Pemahaman seperti ini membuat 

kami tidak bersifat revolusioner seperti yang kami 

inginkan, sebab dengan pengertian semacam itu berarti 

seluruh ilmu pengetahuan yang ada – termasuk ilmu 

kedokteran – merujuk pada kenyataan yang ada di 

sekeliling kita. Hidup manusia tidaklah lebih dari sebuah 

wujud yang luar biasa dari kehidupan yang secara 

spontan muncul begitu saja di seluruh penjuru dunia ini. 

Keadaan kacau yang tidak teruraikan ini lambat laun 

tumbuh menjadi suatu tatanan yang hebat. Dan sesudah  

kematian? Tamat, sama sekali tidak ada apa-apa lagi. 

Begitu sederhana.  

Di sekolah menengah, filosofi „materialisme‟ ini sudah 

menjadi dasar cara berpikir. Dan selama pendidikan di 

fakultas kedokteran juga diajarkan pendapat yang 

mengatakan bahwa manusia dapat dipahami khususnya 
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lewat proses-proses kimia dan organik. Tetapi karena 

sulitnya untuk membayangkan bahwa manusia dan 

kesadarannya berasal dari materi, maka orang menerima 

anggapan bahwa segala proses yang ada di dalam otak  

itulah yang menjadi dasar manusia dan kesadarannya. 

Alam emosi mempunyai tempat di dalam otak.  

Senantiasa orang dapat mempengaruhinya dengan obat-

obatan, seperti antidepresiva dan obat penenang. 

 

Golongan yang lain sama sekali bertentangan. 

Solusi seperti tersebut di atas dinilai terlalu mekanis dan 

tidak menyediakan tempat untuk HATI NURANI dan 

NORMA-NORMA. Paham materialisme menimbulkan 

perasaan yang mati – perasaan bahwa hidup ini tidak ada 

artinya. Sebab materi pada hakekatnya adalah benda 

mati. Dan sesuatu yang mati tidak dapat memberi 

kepuasan kepada makhluk hidup. Karena itu sebagian 

besar dari teman-teman kuliahku memutuskan untuk 

melengkapi paham ini dengan cara memusatkan 

perhatian mereka pada manusia dan kemanusiaan itu 

sendiri. Manusia itu pada prinsipnya bersifat baik dan 

bertujuan hidup untuk mengembangkan kekuatan dan 

kapasitasnya semaksimal mungkin.  

Tetapi hal ini juga tidak dapat memberi keyakinan batin 

maupun perasaan tenang dan damai. 

Justeru membuat aku terus menghadapi kekosongan 

dalam lubuk hatiku. Suatu kehampaan yang besar. Tanpa 

adanya kehidupan. 

Bertahun-tahun lamanya aku membaca tulisan Fromm, 

Hegel, Marx dan Marcuse, dan juga mendiskusikan serta 

menganalisa pandangan filosof-filosof lainnya. 
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Bagaimana caranya aku dapat menerangkan fakta bahwa 

aku sadar kalau aku ini hidup? 

Sering kali aku membayangkan bahwa aku ini tidak ada 

dan sering kali pula aku pusing dibuatnya jika aku 

menyadari bahwa aku sebetulnya benar-benar ada. Pusing 

karena hal ini di luar jangkauan akal pikiranku dan tidak 

dapat aku jelaskan. 

 

Pernah suatu saat aku membayangkan bahwa kehidupan 

nyata ini adalah produk dari evolusi. Tapi bayangan 

seperti itu justeru membuat aku merasa lebih kesepian, 

sebab untaian proses evolusi itu sama sekali tidak 

memberiku perasaan aman.  

Acap kali aku menatap bintang-bintang dan mencoba 

untuk memahami keagungan dari semesta alam dengan 

akalku. Tapi tidak berhasil. Paling-paling aku hanya bisa 

menganalisa semua yang aku lihat, menemukan hukum-

hukum, menyebutkan nama-nama dan mengurai sesuatu 

yang utuh „menjadi guntingan kecil-kecil‟. 

Untuk beberapa saat, wacana yang teguh ini sempat 

memberiku ketenangan: Aku memang ada dan itu adalah 

fakta. Tetapi begitu aku menghadapi ketakutan dan 

ketidakpastian dalam batinku, maka dengan cepat 

lenyaplah sudah kekuatan dari wacana tersebut. Sebagai 

seorang calon intelektual, tentu saja aku membanggakan 

daya pikir, tetapi justeru itu aku diserang perasaan 

bingung. Kemudian aku mulai menyadari: “Apakah daya 

pikir seseorang cukup besar untuk dapat memahami 

kenyataan?” Pasti ada sesuatu atau seseorang yang 

melebihi kebijaksanaan akalku?” Dan logika serta proses 

yang selaras dengan hukum di dunia ini sangat luar biasa 

– apakah hal tersebut aku lihat lewat mikroskop ataukah 
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dengan menatap bintang-bintang di langit. Pasti ada suatu 

realitas yang tidak dapat aku pahami dan yang 

melampaui perasaan dan akalku. 

Tepat pada saat-saat itu aku menemukan sejumlah buku 

yang menceritakan pengalaman-pengalaman dari orang-

orang yang berhubungan dengan dunia supranatural. Oleh 

panca indraku aku diingatkan  dan disadarkan akan 

keterbatasanku. 

Baru ketika aku berasumsi bahwa kebenaran mungkin 

berisi lebih dari apa yang dapat diraba, dilihat dan dirasa, 

maka aku dapat melangkah maju setahap lagi. Tetapi 

adakah indera untuk merasa atau mengamati dalam 

dimensi itu? 

Indera rohani mungkin? 

Inilah saatnya di mana aku tahu aku tidak dapat mundur 

lagi sebelum aku menemukan jawabannya. Seluruh 

jiwaku bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Aku 

menghentikan kuliahku di fakultas kedokteran dan 

mendaftarkan diri untuk kuliah di fakultas filosofi.  

Apa yang terjadi berikutnya membuat aku bingung, sebab 

aku akhirnya mengetahui bahwa dunia roh bukan tempat 

yang kosong, tapi suatu kebenaran yang misterius. 

Hal ini dapat sedikit disamakan dengan sungai yang deras 

di mana pelbagai kekuatan memegang peranan. Tugas 

fantastis yang harus kamu dan aku lakukan ialah 

berenang hingga sampai diseberang dalam keadaan 

selamat. Jumlah orang yang menawarkan diri untuk 

membawa kamu keseberang tidak terhitung.  

Menurut pengalamanku – setelah mencari banyak jalan 

dan solusi – SATU-SATUNYA JALAN untuk sampai 

keseberang dengan selamat dan tidak terhilang dalam 

kehampaan adalah JALAN yang ditawarkan pada kita 
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oleh  Allah yang disebut didalam Alkitab. JALAN itu 

adalah keselamatan ; kamu diambil begitu saja dan 

diselamatkan dari kebinasaan rohani, bukan oleh 

kekuatan dan sumbangsihmu sendiri, tetapi oleh apa yang 

telah dilakukan YESUS untuk mu.Tidak dengan 

„memanjat naik ke surga‟, tetapi dengan menerima fakta 

bahwa kamu harus diselamatkan di tempat di mana kamu  

merasa kacau dan bingung. 

Sulit, untuk menerima fakta itu! 

 

JANGAN  MENCARI  HANYA  DENGAN AKALMU  

TETAPI  CARILAH DENGAN HATIMU! 

 
Alasan mengapa banyak orang tidak mendapat jawaban 

atas pertanyaan „MENGAPA  aku hidup?‟ ialah karena 

mereka masih tetap berada  di stadium yang aman selagi 

mereka mencari dengan akal mereka. Tidak banyak 

konsekwensinya jika kamu mencari dengan cara itu. 

Lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan pendapat 

guru di sekolah atau dengan isi buku-buku pelajaran yang 

pola dasarnya semua sama – rasional dan picik. 

 

Memang sukar untuk menjauhkan diri dari hal-hal 

tersebut diatas dan menarik kesimpulan bahwa masih ada 

lebih banyak lagi yang harus diketahui. Hal ini aneh 

untuk diperbincangkan dan orang lain akan menganggap 

kamu bodoh jika kamu melakukannya. 

 

Tapi itulah jalannya. 

Yesus berkata bahwa solusi yang Allah berikan 

merupakan kebodohan dimata orang-orang bijak. 

Menurut pandangan mereka, kedamaian dari Allah itu 
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berada DILUAR JANGKAUAN akal. Apalagi untuk 

dapat masuk kedalam Kerajan Allah, seseorang harus 

merasa peka dan hidup sederhana seperti seorang anak. 

 

Ia berkata: “Jika kamu   ingin menyembah Allah, maka 

kamu harus melakukannya dalam kebenaran (dengan 

akalmu) tetapi juga dengan  rohmu.” Itulah inti 

kepribadianmu. Itulah bagian dari keberadaanmu dimana 

indra-indra rohani berfungsi. 

Dan kamu dapat mengaktifkan indra-indra rohani 

tersebut dengan berdoa. 

Berdoa adalah bercakap-cakap dengan Allah, atau 

kadang-kadang berseru kepadaNya. 

Orang-orang yang berdoa mengalami hal berikut ini: 

Pertama-tama orang berdoa dengan akalnya. Tetapi pada 

saat ia berdoa dengan segala keberadaannya, jadi tidak 

asal-asalan saja, tetapi berdoa dari hati dan dari dasar 

kerinduannya, maka baru ia dapat menyentuh perasaan 

Tuhan. Dan indra-indra rohanipun akan terbuka sehingga 

ia juga dapat  MELIHAT  DAN  MENDENGAR  

JAWABAN-JAWABAN. 

 

Apakah kamu harus membuang akalmu begitu saja jika 

kamu mencari jawaban atas pertanyaan mengapa kamu 

ada di duna ini? 

Justeru sebaliknya. Karena itu kamu tidak saja dapat 

MENGALAMI hadirat Tuhan dengan „pengalaman‟ 

rohani saja, tapi kamu juga dapat mengenalNya dengan 

akalmu dengan cara membaca bukuNYa. Jika aku ingin 

mengenal seorang penulis, maka aku akan membaca 

buku-bukunya. Jika kamu ingin mengenal sang Pencipta, 
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maka kamu harus membaca buku yang Ia telah tulis, 

yaitu Alkitab.  

Dan jangan membaca Alkitab secara intelektuil saja, tapi 

benar-benar mencari suatu jawaban: MENDENGAR, 

membaca dan berpikir. 

Kita harus BERHENTI berdiskusi; marilah kita mulai 

mengarahkan akal kita pada apa yang  ALLAH  

KATAKAN. 

Bagi seorang intelektual,  kitab Amsal benar-benar 

berfaedah  untuk dibaca. 

Apa yang kita baca disana adalah:  

“Menjalin relasi yang sungguh-sungguh dengan Allah 

merupakan awal dari kebijaksanaan. 

Jika kamu mencari kebijaksanaan seperti mencari  perak 

dan mencari-carinya bagaikan mencari harta yang 

tersembunyi maka kamu akan mengerti rasa takut akan 

Tuhan (kamu akan menyadari bahwa kamu harus  

bertanggungjawab  padaNya!) dan akan mengenal Allah 

(fantastis, BENAR-BENAR mengenal – kurang lebih 

seperti mengenal seorang teman). Sebab kebijaksanaan 

akan mendiami HATImu (jadi tidak hanya dalam 

pikiranmu saja!)  

dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu” (kamu 

akan menyukainya!). 

 

Buktikan dahulu kebenarannya. Kemudian berupayalah 

SEMAKSIMAL mungkin untuk menemukan harta 

tersebut. 

Berusahalah sekuat tenaga untuk menjalin hubungan 

denganNya. Jangan lepaskan Dia. Jangan berhenti 

mencari sampai kamu mengenalNya. 
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Mungkin kamu, seperti aku, akan menemukan sesuatu 

yang menakjubkan. 

Apa yang semestinya akal manusia perbuat ialah ikut 

beresonansi seirama dengan apa yang Tuhan katakan. 

Sebab Ia telah menciptakan kamu. Dan rohmu, bagian 

yang terdalam dari hatimu, sebaiknya menjadi tempat 

tinggalNya. Dan akhirnya itulah makna yang terdalam 

dari hidupmu. 
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Bab 6 

 

MENCARI  PEMBEBASAN  LEWAT  

NARKOBA  DAN  MISTIK 

 
Sangat menarik untuk diperhatikan bahwa dalam tahun 

1996 para remaja dan kaum muda melakukan hal-hal 

yang sama seperti yang pernah dilakukan di tahun 

enampuluhan.  

 

Seperti halnya di waktu yang lampau, banyak orang ingin 

sekali „menangkap‟ kebenaran „di balik kebenaran‟ itu 

sendiri. Akibat dorongan hasrat tersebut, mereka 

berusaha  mencapai ketenangan batin melalui sarana 

meditasi. Misalkan, dengan menggunakan mantera. 

Bahkan di sekolah-sekolah dasarpun anak-anak dididik  

untuk „mencari jati diri‟ sambil melakukan latihan-latihan 

meditasi tertentu. Kembali mencari kebenaran yang lebih 

bermakna dan membuka diri untuk menerima 

pengalaman baru. Dengan cara tersebut, orang misalnya, 

dapat mengadakan kontak dengan „pemandu batin‟.  

Sama saja seperti dahulu, banyak orang yang sungguh-

sungguh merindukan sesuatu yang „lebih tinggi‟ atau 

sesuatu yang „ilahi‟ sifatnya. Melalui bermacam-macam 

permainan okultisme orang menemukan banyak hal. 

Membaca telapak tangan, horoskop, meramal memakai 

kartu atau dengan memutar-mutar sebuah gelas. Bahkan 

sampai-sampai diadakan bursa peragaan teknik-teknik 

okultisme. 

Pengembangan bakat-bakat paranormal, seperti meramal 

atau menyembuhan penyakit lewat teknik magnitisme, 

diajarkan di sekolah-sekolah dan perkumpulan-
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perkumpulan tertentu. Orang mempromosikan kiat-kiat 

untuk mengembangkan kekuatan supranatural yang 

terpendam dalam diri manusia. 

Ada banyak orang yang mencoba untuk menutup-nutupi 

ketidakpastian dalam batin mereka dengan kekuatan dan 

status baru yang mereka dapatkan dengan cara tersebut. 

Ada pula orang yang berupaya mendapatkan makna 

hidup yang lebih mendalam melalui pengalaman-

pengalaman supranatural, yang berorientasi pada  sebuah 

visi yang idealistis tentang kemanusiaan dan masa depan 

dunia – sebuah gerakan yang besar dengan pengikut-

pengikutnya  yang menyebut diri mereka dengan istilah 

“new age”. 

Di antara para remaja, seperti di tahun enampuluhan, 

terdapat gerakan yang mencari jalan keluar dari realitas 

yang keras ini, melalui pengalaman-pengalaman yang 

luar biasa. 

Musik dan narkoba yang menimbulkan gairah hidup itu 

merupakan elemen-elemen dari pengalaman yang dapat 

membuat orang mengalami kebahagiaan. Luapan 

kegembiraan yang luar biasa (ekstase) disebuah House 

Music telah membuat banyak orang menjadi kecanduan. 

Pernah saya mendengar orang berkata: “Kalau tidak ada 

House Music, mungkin aku sudah kembali ke dunia 

kriminil.” 

Berabad-abad telah terbukti bahwa pemakaian narkoba, 

musik, ritme dan bunyi-bunyian yang diulang-ulang 

dapat menciptakan suasana yang disebut „trance‟ 

(kerasukan). Rituil-rituil semacam ini terdapat dalam 

pelbagai macam budaya dimana ada praktek pedukunan. 

Dan pemimpin okultisme atau dukun berperan sebagai 

medium dari roh-roh kegelapan yang mencengkeram  
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semua suku-suku dan keturunan mereka dalam  

ketakutan. 

Kita tahu bahwa ada pemimpin-pemimpin Voodoo di 

Haiti yang berkoalisi dengan pasukan-pasukan roh-roh 

jahat yang menguasai banyak desa. Dan kaum zombi 

(para budak dari pemimpin sihir semacam ini, yang 

dibuat mati suri dengan memakai ramuan-ramuan 

tertentu dan kemudian, dengan kekuatan sang pemimpin 

sihir tersebut, mereka dibangkitkan kembali.) 

Tidak ada sesuatu yang baru dibawah kolong langit ini. 

Hal ini dapat kita saksikan dalam praktek penyembahan 

dan pemujaan roh-roh jahat, yaitu malaikat-malaikat 

Allah yang telah jatuh dan mendiami kerajaan mereka di 

dunia gaib serta menampakkan diri dalam pelbagai 

bentuk, bahkan dalam wujud manusia. Menurut Alkitab, 

penyembahan berhala seperti ini sudah pernah ada dan 

akan selalu ada sampai akhir jaman. Dan sebagai 

puncaknya ialah perwujudan gereja setan dengan 

ideologinya yang kental dengan musik gelap: black metal 

– yang terang-terangan menyembah musuh Allah Israel, 

yaitu Iblis, sang malaikat yang dahulu memimpin 

penyembahan di surga, tetapi akibat kesombongannya 

telah menjadi musuh Allah dan dicampakkan ke bumi. 

Persembahan kurban darah – bahkan memakai darah 

manusia – dalam pelaksanaan misa hitam yang hingar-

bingar dan diiringi pesta seks yang tak terkendali lagi itu 

merupakan salah satu praktek mereka.  

Di sisi lain dari jalur ekstrim ini, terdapat sekte-sekte 

yang diwarnai unsur-unsur agamis dimana apa yang 

disebut pemimpin-pemimpin yang sempurna disembah 

sebagai Allah. Selain itu kelompok ini juga ditandai 

dengan kegiatan seks berkelompok yang sudah tidak 
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mengenal lagi norma-norma susila. Dalam pengajaran 

yang mereka sebar luaskan  Allah tidak diakui sebagai 

Allah  dan Yesus dilukiskan sebagai seorang pendusta. 

Banyak orang yang telah bergabung dalam kelompok-

kelompok ini sering kali mengalami proses batiniah yang 

sama. Beberapa diantaranya benar-benar sedang mencari-

cari jawaban, tetapi mereka terbelenggu oleh kekuatan-

kekuatan yang mengusasi kelompok-kelompok tersebut. 

 
MINUM  DARI  SUMBER  YANG  SALAH 

 
Alkitab mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya 

adalah mahkluk yang haus, selalu ingin tahu dan sangat 

mendambakan ketenangan serta kebebasan batiniah. 

Semua orang yang menjadi anggota gerakan-gerakan 

tersebut di atas mempunyai tujuan yang sama. Mereka 

sangat menginginkan kepuasan dan kebahagiaan. 

Penghiburan yang sejati. Kedamaian yang sebenarnya.  

Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kelompok 

ke kelompok yang lain, dari satu ideologi ke ideologi 

yang lain mereka mencari dan menimba pengalaman 

demi pengalaman.  

Melalui musik, narcoba mereka menyegarkan rasa 

solidaritas dan melepaskan dahaga mereka. Suatu sumber 

ekstase yang membuat seseorang ”fly”. Tanpa ambil 

pusing lagi tentang akibat yang mengenai mereka sendiri 

baik secara batiniah maupun jasmaniah. Kadang-kadang 

orang bahkan bertindak sedemikian jauhnya sehingga ia 

memuja-muja kematian. Dengan cara itu orang berharap 

agar ia akan mendapat kesempatan hidup yang lebih baik 

bila ia kelak hidup kembali (reinkarnasi). Akibatnya 
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banyak orang ingin melakukan bunuh diri. Kadang-

kadang dalam grup tertentu. 

Grup-grup yang mula-mula nampaknya hidup dalam 

terang, akhirnya tenggelam dalam kegelapan yang hitam 

kelam dan pekat sekali. Dalam rituil-rituil mereka 

menyalah-gunakan ayat-ayat Alkitab dengan tujuan untuk 

melenyapkan paham tentang Keilahian. 

Bersama dengan ratusan anggota dibawah pimpinan 

seorang „pemuka agama yang telah mendapat terang‟, 

mereka menjalani praktek kebatinan melalui terang dan 

ruang, sampai bertahun-tahun kemudian mereka baru 

sadar bahwa mereka sebenarnya telah tertipu dan jatuh 

kedalam depresi. Dengan cepat mereka beralih dari satu  

“fly”ekstase ke “fly”ekstase berikutnya.  Dari kepuasan 

batin yang satu  ke kepuasan batin yang lainnya. 

 

 

PENGALAMAN   BERNAKOBA 

 

Obat-obat bius termasuk di sini. 

Khususnya ditahun enampuluhan, yang lagi marak adalah  

ganja dan LSD. 

Meskipun ganja merupakan bahan perangsang yang dapat 

memberi rasa santai dan menimbulkan rasa solidaritas 

dengan cara yang khas, -“to pass the joint” (santai 

menghisap?) yang digunakan, sedangkan penggunaan 

LSD, terutama dipakai sebagai sarana untuk 

mendapatkan pengalaman batin yang „lebih mendalam‟. 

Bukan aku sendiri yang menggunakannya, terutama di 

Amerika banyak penulis dan kaum cendekiawan juga 

terlibat dalam penggunaan obat-obat perangsang. 
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Bagi orang yang tidak menggunakan obat perangsang 

tersebut di atas, adalah sulit untuk memaklumi kesan-

kesan yang dialami oleh kesadaran manusia selama 

menggunakan obat-obatan tersebut. 

Lain sekali dengan pemakaian kokain atau heroin yang 

tujuannya ialah mengalami ekstase sesaat saja di mana 

seseorang rasa-rasanya mampu  menghadapi tantangan 

seluruh dunia ini dan merasa kuat sehingga perasaan 

rendah diri, kejemuan serta frustasi lenyap begitu saja. 

(Dapat dibandingkan dengan kenikmatan seks) LSD 

dapat merubah cara seseorang berpikir atau dalam 

mengamati sesuatu. Dalam otak kita terjadi proses 

pemilahan perasaan-perasaan yang terus-menerus muncul 

lewat indra pendengaran, penglihatan, perabaan. 

penciuman dan perasaan di lidah.   

Jika kamu menyerang persepsi seseorang, maka kamu 

akan merubah pandangannya terhadap dunia di sekitar- 

nya dan dunianya sendiri. 

Banyak orang dari generasiku termasuk aku sendiri 

akhirnya menyadari bahwa obat-obat terlarang ini dapat  

mengenyahkan proses perasaan batin, seleksi warna, 

suara dan konsep waktu sedemikian rupa sehingga kami 

seolah-olah memasuki suatu dunia yang sama sekali baru. 

Konsep ruang, konsep waktu, perbedaan antara apa yang 

kami alami didalam pikiran kami dengan fakta yang 

terjadi  di luar  sudah tidak ada lagi. Pengalaman semua 

ini hanyalah sebuah impian  belaka. Bagi banyak orang 

hal ini merupakan sebuah permainan yang mengasyikkan, 

tapi bagi orang lain merupakan pengalaman yang 

menakutkan. Pengalaman „kebatinan‟ semacam ini dan 

pengalaman yang dialami seseorang selagi ia serius 

mencari-cari jati dirinya dan sama sekali tidak 
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memperhatikan fakta di sekitarnya, nampaknya sama 

dengan hal-hal yang diajarkan dalam meditasi di dunia 

Timur. Akibatnya banyak orang mencari keselamatan 

dalam filosofi dan pedoman kebatinan dari dunia mistik. 

Sebuah aksioma dari Timur mengatakan bahwa 

kenyataan yang kita alami ini pada hakekatnya hanyalah 

sebuah ilusi dan manusia harus dibebaskan dari ilusi 

tersebut untuk dapat mencapai wujud ilahi, mencapai 

Nirwana, mencapai terang.. Aksioma ini nampaknya 

dapat menjawab banyak pertanyaan  yang muncul pada 

saat orang menggunakan LSD. Karena itu tidak begitu 

saja kami, dari dunia Barat, mengundang banyak pakar 

agama dari dunia Timur sebagai dewa-dewa dan  

pemimpin-pemimpin yang telah menerima terang 

tersebut. 

 

 

MENCARI  SEPERTI  ANAK-ANAK 

 

Semua nampaknya begitu sepele, seperti permainan anak-

anak. Kita bermain-main dengan kemanusiaan kita, 

bereksperimen dengan keberadaan kita dan hampir tidak 

menyadari apa yang sedang kita lakukan. 

Dalam beberapa jam saja seseorang dapat mengalami 

banyak pengalaman yang nampaknya begitu supranatural 

sehingga hidup bermeditasi a la mistik sudah tidak 

diperlukan lagi. 

Yang pasti ialah bahwa sikap seseorang dalam menikmati 

„perjalanan‟ semacam ini kebanyakan berperan dalam 

menentukan pengalaman itu sendiri. Jika seseorang 

menganggap pengalaman ini sebagai suatu permainan, 
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maka pengalaman ini akan tetap menjadi permainan 

belaka. 

Selama menjalani pengalaman-pengalaman di atas, aku 

sendiri merasa terlepas dari duniaku yang sudah kukenal 

sehingga justeru pertanyaan mengenai „MENGAPA aku 

hidup?‟ kualami dengan intensi yang  luar biasa. 

Bahkan pada saat-saat seperti itu dunia di sekelilingku 

hilang begitu saja, dengan obsesi pertanyaan „mengapa?‟, 

aku melewati kegelapan yang sangat, tetapi tiba-tiba aku 

dikuasai oleh cahaya yang terang-benderang dan 

kesadaran „inilah‟. Dalam penglihatanku sebagai seorang 

remaja yang sedang mencari-cari sesuatu,  aku yakin 

bahwa aku telah melihat „Allah‟. Walaupun sesaat saja, 

cahaya yang nampaknya memiliki segala-galanya itu 

meliputi seluruh diriku dan membuatku betul-betul yakin 

bahwa hal-hal batiniah adalah dasar dari segala-galanya. 

Memang pengalaman tadi berhubungan dengan „cahaya‟, 

tetapi aku tidak memperoleh apa-apa, sebab selanjutnya 

„cahaya‟ tersebut tidak dapat lagi terjangkau. Tidak 

seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab, yaitu „berjalan 

didalam terang.‟ Tapi malah kebalikannya. Jadi aku 

makin menjadi bingung.  

Apa sebenarnya makna dari pengalaman ini? Apakah 

benar-benar nyata atau semu? Aku tidak tahu. Apakah 

sama dengan „pengalaman mendapat terang‟ dari dunia 

timur seperti yang diakui oleh teman-temanku itu? 

Bagaimana aku harus mempraktekkannya dalam 

kehidupanku sehari-hari?  

Karena tidak ada seorangpun yang dapat menolongku 

dalam hal ini, maka aku menimba pengalaman dari 

sebuah tradisi Timur. Maklumlah disana orang berupaya 
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keras untuk mencari „pelepasan dari keduniawian‟. Dunia 

itu sendiri bahkan dianggap sebagai ilusi.  

Para biarawan dan akhli yoga hidup sambil bertapa. 

Suatu hal yang memiliki daya pikat yang sangat kuat. 

Tetapi aku meragukan nilai dari gaya hidup seperti itu 

bila aku mengingat sistim kasta mereka yang kadang-

kadang begitu keras serta tata ibadah penyembahan 

terhadap banyak dewa-dewa yang penuh ketahyulan. 

Sedangkan iman kristiani yang menekankan semangat 

untuk mengasihi sesama  memiliki nilai yang lebih nyata 

untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari! 

 

Baru-baru ini aku membaca sebuah buku karangan 

Stanley Jones, seorang misionaris terkenal dari India. Ia 

hidup sejaman dengan Gandhi dan berteman dengan 

banyak kaum intelektual pada jamannya. Di mata dunia 

ia dihormati orang banyak sebagai seorang diplomat dan 

penginjil: sosok yang penuh respek terhadap upaya 

intensif dari orang India dalam mencari pengalaman 

dengan Allah yang sejati. Dalam bukunya itu ia menulis 

bahwa di India ia hanya menemui orang-orang  yang 

secara intensif mencari pelepasan, tetapi ia belum 

menjumpai seorangpun yang benar-benar dapat 

mengatakan: “Aku telah menemukannya.” (dikutip dari: 

Christus langs de Indische Hierweg 1957). 

Tapi aku tetap percaya bahwa Tuhan menyelamatkan dan 

melindungi banyak remaja dan kaum muda yang terlibat 

dalam narkoba, sekte-sekte dan kegiatan-kegiatan 

lainnya, karena Yesus tahu bahwa mereka tidak main-

main dalam mencari jawaban-jawaban dan pembebasan 

yang mereka rindukan. Dan – walaupun hal ini 

kedengarannya tidak masuk akal – suatu kejadian yang 
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paling meragukan sekalipun dapat dimanfaatkan demi 

kebaikan seseorang. 

Tetapi pengalaman-pengalaman tadi pada hakekatnya 

tidak dapat memberi penghiburan ataupun solusi. Fakta 

ini akan dibuktikan dalam contoh berikut: 

Suatu waktu aku berbincang-bincang dengan seorang 

dokter dan sekaligus seorang antroposof yang percaya 

adanya reinkarnasi. Ia mencoba menghibur para penderita 

sakit. Tetapi dengan jujur ia mengaku bahwa ia telah 

gagal dalam melakukan upayanya tersebut, sebab 

„pelepasannya‟ tak dapat terjangkau. Tidak begitu hangat 

sehingga tidak ada hiburan atau rasa aman apapun yang 

dapat diberikan. Sudah tak terhitung banyaknya jiwa-jiwa 

baru yang akhirnya  terpaksa mencari pembebasan. 

 

Cara fantastis yang Yesus ditampilkan adalah bahwa Ia   

membawa kita SEKARANG LANGSUNG kedalam 

perlindungan kasih Allah Bapa yang aman. Jadi  

penghiburan yang sejati. Menerima Yesus sebagai 

Juruselamat berarti menerima pelukan Kasih Allah Bapa. 

Bukan 10 tahun mendatang. Bukan setelah ajal 

menjemput. Tetapi SAAT INI, SEKARANG. 

Dengan jelas Alkitab mengatakan: SEKARANG adalah 

waktu keselamatanmu. Keputusan untuk mengijinkan Ia 

membebaskanmu adalah SEKARANG.  

Jika kamu menerimaNya, maka Ia akan membuatmu 

menjadi anak Allah (Yohanes 1: 12). 

 

DUSTA  DAN  TERANG  YANG  SEMU 

 
Bagaimana dengan para pakar agama dan penyelamat 

yang mengaku bahwa mereka sudah bebas dan telah 
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melihat Allah? Alkitab mengajarkan: “TAK 

SEORANGPUN  telah melihat Allah. Putra Tunggal, 

yang bersandar pada dada Allah Bapa, Ialah yang telah 

mengenal Allah.” 

HANYA  YESUS. Hanya Ia saja yang dapat menjalinkan 

hubungan antara Allah dan kamu. Tidak ada orang lain 

yang pernah mempersembahkan kurban darah. Tidak ada 

pemimpin atau guru pendeta yang pernah disalib dan, 

setelah 3 hari, bangkit dari alam maut. Dengan apa yang 

Ia telah lakukan tersebut, Ia menunjukkan bahwa Ia  

BERBEDA  DARI YANG  LAINNYA. Dan Ia sanggup 

memberimu hidup yang sejati setelah kematian nanti. 

 

Apakah kamu akan lolos dari masalah setelah mengalami 

pelbagai  eksperimen dengan narkoba dan meditasi?  

TIDAK! 

Jika kamu pernah memakai narkoba dan menjalani 

bermacam-macam pengalaman kebatinan atau jika kamu 

pernah merasakan pelbagai peristiwa supranatural lewat 

teknik-teknik meditasi okultisme dan mungkin juga 

pernah mendapat bermacam-macam pengalaman dengan 

„cahaya‟ dan dengan „apa yang dinamakan damai‟ itu, 

maka sulit sekali untuk dapat membedakan apa yang 

benar-benar datang dari Allah dan apa yang merupakan 

pengalaman yang penuh tipu daya semata. 

Setelah perjumpaanku dengan Yesus, sulit bagiku untuk 

mengikut Dia sambil bermeditasi dan memakai narkoba. 

Aku telah mengalami situasi-situasi buruk yang sangat 

mencekam. Aku kenal orang-orang yang juga mengalami 

hal-hal tersebut dan akhirnya mengalami masalah-

masalah psikhis yang gawat. Penggunaan narkoba dapat 

memungkinkan seseorang menderita penyakit jiwa. 
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Seorang pasienku berulangkali masuk rumah sakit jiwa 

untuk mendapatkan perawatan singkat karena masih terus 

menggunakan softdrugs. 

Juga pengalamanku dalam latihan beryoga cukup lama  

mengganggu kehidupan doaku sebagai orang kristen. 

Bertahun-tahun kemudian aku merawat seorang pasien 

wanita yang mengidap penyakit kanker. Ia adalah guru 

yoga dan telah melatih banyak orang menggunakan 

teknik-teknik melepas sukma dari tubuh, sedangkan ia 

sendiri orang yang sangat mudah putus asa. Ia bahkan 

bercerita padaku bahwa suatu waktu ketika ia sedang 

bermeditasi dalam keputusasaannya, ia berseru pada 

Allah! Aku terkejut ketika aku mendengar bagaimana ia 

saat itu bisa tahu bahwa Yesus adalah Putera Allah. Ia 

telah memilih aku sebagai dokternya, karena ia ingin 

mencari penjelasan tentang pengalamannya itu, yang 

baginya merupakan hal yang sangat penting. Setelah 

beberapa waktu, ia kemudian meninggal sebagai orang 

kristen.  

Pasienku yang lain adalah seorang manajer  di sebuah 

daerah yang luas di mana sering diadakan konferensi. Ia 

seorang kristen yang jujur. Pernah ia bercerita padaku 

bagaimana caranya ia dahulu belajar teknik-teknik 

meditasi di kalangan vrijmetselaar (aliran „tukang batu 

yang bebas‟) dan pengikut ilmu kebatinan. Dengan 

teknik-teknik tersebut roh seseorang dapat meninggalkan 

tubuhnya dan melayang-layang kian-kemari di ruang 

yang sama sementara ia mengamati keadaan 

sekelilingnya dengan indra-indra rohnya tersebut. Dan ia 

merasa sangat kesulitan sekali ketika ia ingin melepaskan 

keahliannya itu. Berulang-ulang ia diserang oleh roh-roh 

jahat yang berkali-kali menariknya untuk kembali 
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kedalam praktek-praktek yang ia pernah lakukan 

sebelumnya. 

Sudah tidak dapat dihitung lagi berapa banyaknya mantan 

pengguna narkoba yang bercerita tentang kesembuhan 

batiniah yang telah mereka alami setelah berjumpa 

dengan Yesus. Kesembuhan yang langgeng, sebab jika 

kamu menjumpai mereka sepuluh tahun mendatang, 

kesehatan  rohani mereka masih tetap segar bugar! 

 

ALKITAB  VERSUS  MEDITASI  OKULTISME 

 

Jika kamu mencari dengan serius, maka kamu akan 

menemukan fakta bahwa Alkitab secara terang-terangan 

menentang praktek meditasi tersebut diatas. Dan jika kita 

mau menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka 

sepatutnya kita mengetahui ha-hal ini. Di jaman Alkitab 

sudah ada gerakan-gerakan yang berorientasi pada azas 

menerangi diri sendiri, kebanyakan dalam kelompok-

kelompok rahasia gnostis (aliran dari kepercayaan lain). 

Sambil berpuasa, mandi dan bermacam-macam latihan, 

mereka mencoba untuk meninggalkan tubuh mereka 

untuk memperoleh pengalaman-pengalaman di dunia 

gaib. Menurut „pengetahuan rahasia‟ dari sekte-sekte ini, 

di angkasa ada berlapis-lapis langit dan batas-batas 

pengaruh kuasa-kuasa roh dan malaikat-malaikat, dan 

melalui latihan-latihan seseorang akan mampu 

melanjutkan perjalanannya sehingga penyatuan dengan 

Allah tercapai (Studiebijbel uitg. De Ruimte). 

 

Dalam kelompok-kelompok ini diajarkan bahwa Kristus 

bukanlah Allah atau yang mati di kayu salib, itu bukan 

Kristus sendiri. Itulah yang mereka sebut dengan 
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pengetahuan rahasia, untuk mencapai kesempurnaan 

rohani. 

Baik Rasul Paulus maupun Rasul Yohanes, didalam 

surat-surat mereka,  menentang pengajaran aliran gnostis.  

Mengenal Allah dengan cara seperti itu sifatnya 

menyesatkan, menimbulkan kesombongan, dan 

sebenarnya sama  sekali tidak memandu orang untuk 

mengenal Allah tetapi menyembah berhala dan memuja 

kuasa-kuasa roh. Alkitab menyebutnya roh-roh dunia, 

penguasa-penguasa yang menjadi musuh-musuh Allah 

dan yang menyesatkan manusia. Bukan pengetahuan 

rahasia semacam ini yang menuntun seseorang untuk 

mencapai  pembebasan, tetapi darah Yesus dan 

partisipasi kita dalam kuasa kebangkitanNya. 

Didalam Kristus ada kepuasan total yang berasal dari 

Allah dan harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Itulah 

inti dari isi Alkitab untuk dapat mengenalNya secara 

pribadi. 

Pembebasan yang Alkitab tawarkan pada kita bukan 

berarti „melepaskan diri‟ dari dunia ini – MENARIK 

DIRI dan masuk kealam „terang‟ batiniah. Fakta bahwa 

Ia telah datang di dunia ini justeru memperlihatkan 

betapa pentingnya dunia ini dalam pandanganNya. 

Percaya didalam Yesus tidak berarti terus „mencari‟ 

terang. Tetapi BERADA  didalam terang dan hidup dari 

terang itu. Merasa aman BERSAMA  Tuhan didalam 

Kristus.  

Dengan cara itu  orang-orang Kristen akan menjadi 

terang dunia (Matius 5: 14) karena mereka memancarkan 

terang tersebut. Mereka sepatutnya terus-menerus 

berjalan didalam terang (1 Yohanes 1: 7). Engkau akan 
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mengenal mereka dengan mengukur tindak tanduk yang 

mereka lakukan oleh kasih. 

 

Yesus mati dan bangkit  BERSAMA TUBUHNYA dari 

maut. Dengan mengalahkan maut Ia telah menunjukkan  

bahwa pembebasan Allah tidak saja merupakan 

pembebasan batiniah, tetapi juga jasmaniah. Dengan kata 

lain: pembebasan manusia seutuhnya. 

 

Menurut Alkitab, seluruh dunia harus dibebaskan dengan 

cara yang sama. Saatnya akan tiba dimana Yesus akan 

memerintah planit ini sebagai raja. Orang-orang yang 

lemah-lembut akan mendiami dunia ini. Bagaikan lautan, 

Roh Allah akan menyelimuti seluruh permukaan bumi 

ini. Itulah rencana yang konkrit dan serba  lengkap. 

Bukan pembebasan mistik secara perorangan. Tetapi 

pembebasan konkrit dari dalam (hati) dan dari luar 

(kebenaran yang nyata). 
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Bab  7 

 

KRISIS  PSIKIS :  PENDERITAAN  

MENJELANG  PEMBEBASAN 

 

Usaha mencari kebenaran bukanlah angan-angan 

yang salah lagi. Nampaknya pencarian ini telah 

mencengkeram seluruh keberadaanku. Aku merasa sakit 

dan terjepit dalam tubuh ini sehingga aku merasa lumpuh 

dibuatnya. Hidup rasanya sudah sirna dan apabila aku 

menelusuri jalan-jalan di kota Gent (Belgia) di malam 

hari, aku merasa seolah-olah aku sudah mati, sedangkan 

dunia di sekelilingku, yang tidak menaruh perhatian 

padaku, terus berjalan saja. 

 

Tak seorangpun mampu memahami keadaanku di lembah 

yang dalam ini. Aku sangat mendambakan  saat-saat yang 

dapat memberiku ketenangan dan kesejukan batiniah. 

Kehausan yang aku alami membakar jiwaku. Kemana 

tujuanku sekarang  setelah bertahun-tahun terobsesi oleh 

keinginan untuk mencari pembebasan? Teman-temanku 

sudah tidak mengenal aku lagi. Dalam pandangan mereka 

aku dianggap “sudah kelewatan”. Perjuangan jiwaku 

akhirnya membuat jiwaku sendiri sakit. 

Saat-saat yang mengerikan dan mencekam serta perasaan 

takut yang amat sangat datang silih berganti. Sewaktu 

aku menghindari badai yang menghantam batinku dan 

yang rasanya mengejar-ngejar pikiranku dengan 

kecepatan yang luar biasa itu, aku hanya bisa menyatakan 

pendapat dan mengasosiasikan fakta-fakta saja, tapi tidak 

mampu menemukan solusi apapun.  
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Aku betul-betul berada dalam kesulitan. Kesulitan untuk 

tetap dapat bertahan. Kesulitan untuk tidak mati, untuk 

tidak binasa dalam kekacauan dari unsur-unsur amukan 

batin.  

Apakah yang sedang menimpa diriku ini? 

Apakah aku sudah gila? 

Haruskah aku ke psikiater? 

Dapatkah aku nanti keluar dari masalah ini?  

 

Jika aku melihat wajahku di cermin, aku merasa ngeri 

melihat kegelisahan yang terpancar dari sorotan mataku. 

Terkadang aku menyusup di bawah selimutku seolah-

olah ingin melindungi diri dari kekerasan yang menerpa 

batinku. Aku menjadi putus asa; seolah-olah seluruh 

emosi dalam diriku – amarah, kebencian dan kritik – 

semuanya menyerang aku.  

 

Bangun di pagi hari merupakan pengalaman yang 

mengerikan. Pencarian pembebasan bukanlah pencarian 

lagi . Aku menjadi bingung, menangis dan berpikir untuk 

bunuh diri. Aku tidak melihat jalan keluar lagi. Seks, 

alam, berkomunikasi dengan teman rasanya tidak 

mungkin dapat melenyapkan tekanan batin ini.  

Di mana aku dapat menemukan ketenangan? Suatu hal 

yang kuketahui ialah bahwa aku sendiri sebenarnya yang 

telah menimbulkan kekacauan yang menghancurkan diri 

sendiri. Ya, logis saja, sebab itulah akibat dari hidup yang 

memutuskan semua kaidah-kaidah rohani selama 

bertahun-tahun lamanya – hidup yang tidak terkendalikan 

lagi. Akalku terbatas. Apa yang dimaksud dengan 

kebenaran itu? Apakah ketenangan itu ada? Bagaimana 
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caranya aku dapat keluar dari neraka ini? Bagaimana aku 

dapat terus hidup dalam keadaan seperti ini? 

 

Ada saat-saat di mana aku di malam hari mencoba 

meloloskan diri dari masalah dengan membabi buta 

menuangkan perasaanku dengan penuh tulisan  di atas 

banyaknya lembaran-lembaran kertas. Lalu aku jogging 

berkilo-kilometer untuk menghilangkan semua 

ketegangan. Perasaan takut juga sempat membawaku 

ketempat-tempat yang pernah aku diami semasa kecilku 

dengan harapan aku dapat memperoleh ketenangan di 

sana. 

 

Mungkin orang bertanya-tanya: Apakah tidak ada teman 

yang dapat memberi pertolongan? Di mana semua 

sahabat-sahabat itu ?   

Justeru dengan terjadinya krisis ini, semua hubungan 

dengan teman-teman hancur berantakan. 

 

Kamu mungkin bertanya-tanya juga bagaimana seseorang 

yang sudah bertahun-tahun hidupnya relatif stabil, tiba-

tiba terjerembab di dalam krisis seperti ini.   

Tapi justeru dalam keadaan ini yang sering terjadi. Di 

tempat praktekku, aku terus menerus  menemui orang-

orang yang bergelut dengan krisis.  

Dan mungkin kamu sendiri, yang sedang membaca buku 

ini, sekarang juga sedang berada dalam situasi seperti 

tersebut diatas.  

Kadang-kadang ada alasan yang jelas mengapa krisis 

sampai dapat terjadi, tapi terkadang  krisis menimpamu 

begitu saja.  Ada SATU  perasaan krisis yang sangat 

penting untuk diperhatikan: yaitu pada saat Allah sedang 
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bekerja dalam hidupmu dan menyadarkanmu betapa 

lemahnya kapasitasmu sebagai manusia. Mungkin buku 

ini juga telah menimbulkan perasaan semacam itu. 

Acapkali ketidakpastian kita merupakan reaksi dari 

adanya tanda bahaya yang kita terima dari roh yang 

tinggal di dalam lubuk batin kita.  

Menurut informasi Alkitab, setiap orang memiliki roh di 

dalam lubuk batinnya. Roh ini berfungsi sebagai antena 

untuk menangkap hal yang baik maupun yang jahat. 

Sarana tersebut juga  merupakan kapasitas kita untuk 

menerima kasih yang lebih besar dari kepentingan diri 

kita sendiri. Dan merupakan sumber energi bagi segala 

macam visi dan ide. Peran Roh kita sebagian besar terjadi 

di dalam alam bawah sadar.  

Jika bicara tentang  mengantisipasi situasi, kadang-

kadang roh mendahului akal kita.Dengan tepat  roh kita 

dapat  merasakan suasana apa yang dipancarkan oleh 

orang lain . Jika ada dua orang yang saling mencinta, 

maka timbullah daya tarik yang dahsyat di antara kedua 

roh tersebut.  

Banyak sekali proses-proses yang tidak dapat dimengerti 

dalam pengertian psikologis,  kecuali orang menyadari 

keberadaan roh itu. 

 

TANDA  BAHAYA  YANG  ROH  KITA  BERIKAN 

 

Pada saat krisis terjadi, apapun penyebabnya,  

roh kita saat itu juga memberi tanda bahaya sebab roh 

mengetahui bahwa akar keberadaan kita tidak 

mempunyai daya cengkram yang cukup kuat.  
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Yesus Kristus berkata bahwa jika seseorang tidak berakar 

di dalam Firman Allah, maka cepat atau lambat ia akan 

tumbang. 

Itulah penyebab utama dari banyaknya krisis psikologis. 

Justeru dalam menghadapi krisis kita harus bertanya pada 

diri kita: Apa yang  ingin Tuhan katakan pada kita lewat 

peristiwa ini? 

Apakah dalam mencari solusi, kita mungkin harus 

mencapai satu dimensi lebih tinggi lagi? 

Apakah arti krisis bagi kita? 

Munculnya krisis kita lihat khususnya dari banyaknya 

keteguhan yang terganggu. Dalam kesejahteraan 

masyarakat kita, peristiwa ini terjadi akibat macetnya 

tatanan materi dan sosial. Karena masalah keuangan, 

PHK dan keterpurukan dalam materi, maka jarum skala 

kemakmuran bergeser menuju ke batas kemiskinan. 

Di dunia di mana kelaparan dan kemiskinan sudah bukan 

fenomena yang asing lagi, krisis memanifestasikan diri 

secara fisik:  

Kematian anak-anak.  

Epidemi.   

Penderitaan pribadi yang berat akibat tindak kekerasan. 

Penderitaan yang terlalu berat untuk ditanggung,  

yang melebihi kemampuan kita.  

Kesedihan yang menghancurkan. 

Ditinggalkan sendirian yang mencekik sehingga  

tidak memungkinkan seseorang dapat melakukan 

kegiatannya secara normal. 

Intergritas dan keamanan pribadi yang sudah tidak utuh 

lagi. 

Penganiayaan murid-murid terhadap guru mereka. 

Penyiksaan antar pelajar.  
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Penganiayaan yang dialami seorang manula pada saat 

perampokan, dsb. 

Apa yang dapat  dilakukan Yesus pada saat krisis terjadi? 

Apakah Ia mampu menyelamatkan kita di tengah-tengah 

badai yang menerpa sekeliling kita dan menerobos, 

memasuki celah-celah batin kita? 

Apakah Ia bermaksud mau bertindak sebagai pelindung, 

berada diantara kita dan badai tersebut? 

Dan siapkah Ia menerima hantaman-hantaman sehingga 

kita tidak merasa kesakitan? Sanggupkah Ia mengangkat 

kita dari perasaan kelam yang terpicu oleh krisis 

keuangan? 

Maukah Ia mengangkat kita ke dimensi surgawi setingkat 

lebih tinggi di mana hanya ada harapan, iman dan 

sukacita?  

Jika aku mendengar suara Alkitab, maka aku mendengar 

hal-hal yang indah: “Berserulah kepadaKu, maka Aku 

akan menolongmu.”;  “Datanglah kepadaKu dan Aku 

akan memberimu perhentian.”  

 

Hal yang indah tentang Allah ialah bahwa Ia berjanji 

akan membuat semuanya menjadi baru. Cara Allah 

menangani krisis kita sangat istimewa sekali. 

Jika kita memohonNya, maka Ia akan mengambil alih 

kemudi serta mengambil alih tanggung jawab atas 

keberadaan kita. 

Ia datang dan tinggal di dalam hati kita dan memimpin 

kehidupan kita. 

Jadi pembaharuan yang Tuhan laksanakan berawal dari 

dalam. Dan dalam waktu yang singkat kita akan 

menyaksikan bahwa oleh kuasaNya krisis akan teratasi. 
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Hal itu dapat berupa kesembuhan tubuh jasmani atau 

suatu terobosan dalam belajar menerima kekurangan kita. 

Atau pembaharuan dalam relasi kita dengan sesama. Atau 

jalan keluar dalam mengatasi kebutuhan materi kita.  

Aku teringat akan seseorang yang kehilangan 

pekerjaannya. Kami mendoakan dia dan dalam beberapa 

bulan kemudian ia mendapat pekerjaan yang baru. 

Ada juga seorang yang sakit tetapi ia menerima 

kedamaian batin sekalipun penyakit yang dideritanya 

sangat parah. 

Prinsip dalam mengatasi krisis ialah ijinkan Tuhan 

SENDIRI yang terlebih dahulu memasuki krisis tersebut 

dan usahakan selalu ada hubungan dengan DIA. 

Penanggulangan krisis berawal dengan pemulihan RASA 

DAMAI  di dalam lubuk hati kita. 

Setelah itu disusul dengan pemulihan dalam cara berpikir 

dan perasaan-perasaan kita lainnya. 

Pikiran kita tidak lagi terpusat pada keadaan-keadaan 

yang sedang kita hadapi, yang seringkali membuat kita 

merasa ngeri. 

 

TIBA-TIBA  MERASA  PEKA  TERHADAP  YESUS 

 

Justeru pada waktu berada di dalam krisis, kita merasa 

lemah dan berada dalam alam perasaan yang penuh 

dengan ketakutan dan ketegangan sehingga kita – yang 

belum pernah mengalaminya – tiba-tiba merasa peka 

terhadap Yesus, yang datang berkunjung dari dunia roh 

yang tak terlihat. 

Tetapi seringkali terasa seolah-olah Ia datang 

mengunjungi kita dari dalam diri kita. 
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Aku pernah mempunyai seorang pasien. Beberapa hari 

sebelum ia meninggal, ia teringat akan sebuah ayat yang  

pernah ia peroleh sewaktu ia mengikuti kebaktian sekolah 

minggu. Dan pada detik-detik terakhir menjelang ajal, ia 

berdamai dengan Allah.  

Bagaimanapun caranya Ia datang, kedatanganNya 

kedalam krisis kita selalu diiringi dengan kedamaian 

yang dapat kita rasakan. Dan disertai pula dengan 

kuasaNya yang membuat suasana menjadi aman 

terkendali. Sudah tak terhitung banyaknya orang-orang 

yang telah merasakan pengalaman ini. Orang-orang sakit, 

para penghuni sel yang menantikan keputusan 

pengadilan. Mereka-mereka yang merasa kesepian. Kaum 

duafa (miskin). Para pecandu narkoba yang sudah berada 

di ambang maut dan orang-orang yang sudah siap mau 

bunuh diri. 

 

Sebetulnya pada saat krisis bergejolak, ada dua 

kemungkinan yang dapat terjadi: 

Oleh krisis tersebut orang dapat menjadi lebih baik atau 

lebih jelek. 

Krisis dapat membuat seseorang hidup lebih dekat 

dengan Tuhan atau justeru makin menjahuiNya. 

Lewat krisis seseorang dapat belajar berkomunikasi 

dengan Tuhan atau menjadi semakin marah.  

Jika seseorang memilih kemungkinan yang pertama, 

maka ia benar-benar bijaksana. 
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Bab  8 

 

BEBAS ! 

 
Jika saya melihat kembali pergumulan saya di tahun-

tahun yang lalu, maka sekarang saya hanya dapat 

berpikir: Andai saja saya mengetahui jalan ini 

sebelumnya. Andaikan saya tidak keras kepala dan 

membiarkan kemauan sendiri. Maka saya tidak akan 

mengalami banyak persoalan. 

Namun di satu sisi saya merasa bersyukur bahwa saya di 

usia remaja, sudah menikmati kebebasan untuk mandiri 

dalam mencari suatu jawaban. Dan yang lebih berharga 

lagi ialah ketika saya menemukan jalan sempit yang 

menuju ke Kerajaan Allah. 

Saya ingin mengatakan kepada anda tentang bagaimana 

cara saya menemukan Kerajaan ini – Yesus pernah 

berkata bahwa sulit bagi orang-orang kaya untuk dapat 

memasuki Kerajaan tersebut dan kaum bijaksanapun 

tidak dapat menemukannya karena mereka 

menganggapnya sebagai suatu kebodohan. Dan 

perhatikan! Dalam kekacauan hati saya waktu itu, 

rasanya sama sekali tidak mungkin bahwa saya akan 

dapat menemukan jalan menuju pembebasan ini hanya 

dengan mengandalkan kekuatan sendiri..  

Saya tidak dapat berkonsentrasi lagi. Saya tidak dapat 

berdoa. Membaca sudah tidak mungkin. Pertanyaan 

mengapa semua ini terjadi mengganyang terus. Pada saat 

saya mengalami suasana hati yang penuh keresahan ini, 

saya sempat tinggal beberapa hari sebagai tamu disebuah 

biara Katolik yang menjalankan peraturan yang sangat 
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ketat. Dalam diri para biarawan di sini ada sesuatu yang 

menarik perhatian saya.  

Hidup bermeditasi mungkin mengingatkan saya akan 

cara pelepasan yang juga diajarkan dalam sebuah aliran 

kepercayaan di dunia Timur. Tetapi saya tidak melihat 

Yesus diantara mereka. Bagi saya waktu itu Ia masih 

samar-samar sekali. Secara tidak langsung, saya memang 

menyaksikanNya, seperti misalnya dalam kehidupan ibu 

saya dan teman-teman kristennya. Tetapi rasanya saya 

tidak memiliki indra untuk dapat melihatNya. 

Dan memang hal seperti inilah yang dialami oleh banyak 

orang dan mungkin anda juga mengalaminya: anda 

memang merindukanNya tetapi anda tidak mengenalNya. 

Masih belum. Tenanglah. Ia mengenal anda. 

 

Ada sesuatu yang mengherankan terjadi dalam hidup 

saya. Sesuatu yang tidak saya kira sebelumnya. Perasaan 

saya tersentuh oleh ketenangan yang mendominasi 

suasana biara itu. Beberapa dari penghuni biara tersebut 

kelihatannya dipenuhi oleh kehidupan rohani yang intens. 

Hal itu nampak pada ekpresi mata mereka yang menyala-

nyala. Nyala api yang asing bagi saya. Khususnya salah 

satu diantara mereka yang mengesankan diri saya oleh 

kesederhanaan yang mereka pancarkan. 

Apa yang saya alami saat itu bagaikan sebuah oase di 

tengah-tengah sebuah gurun. Sebuah oase yang 

keberadaannya tidak pernah saya duga sebelumnya. 

Terpesona dan sambil menikmati ketenangan saya 

memasuki taman biara tersebut. Kemudian saya melihat 

patung Maria yang menggendong bayi Yesus. Patung 

halus dari bayi yang mengulurkan tangannya itu betul-

betul menyentuh perasaan saya dalam-dalam. Tuhan 
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tidak menakutkan atau berada jauh sekali dari kita. Tetapi 

Ia datang sebagai anak dan meraih kita. Hal ini 

meluluhkan perasaan saya dan memampukan saya seperti 

seorang anak, untuk menundukkan diri. 

Itulah saatnya ketika aku sambil berlutut, berseru dengan 

suara keras: 

Tuhan, jika Engkau benar-benar ada, selamatkanlah aku.  

Sebab dalam segala upaya saya, dalam cara saya 

berfilosofi dan bermeditasi belum pernah saya 

mengalami kepuasan dan ketenangan seperti tersebut di 

atas. 

Saya merasakan adanya sesuatu di sekeliling saya yang 

dapat menenangkan diri saya  yang belum pernah saya 

rasakan sebelumnya.  

Tetapi begitu sampai di rumah ternyata saya tidak 

mampu berbuat banyak untuk  mempertahankan 

ketenangan batin itu.  

Namun demikian ada sesuatu yang berubah. Walaupun 

saya masih merasa jatuh kedalam sumur yang tak terukur 

dalamnya,  saya merasa diri saya terangkat keatas. Jika 

saya melihat kedalam batin saya, yang ada hanyalah 

suasana yang gelap pekat, kosong dan mengerikan. Tapi 

dari kejauhan nampak sumber cahaya  yang menarik diri 

saya dan memasuki kesadaran saya dengan cara tertentu. 

Sebetulnya sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata 

tentang perjuangan yang sedang terjadi saat itu. Saya 

betul-betul menyadari bahwa saya sebenarnya sudah jauh 

terhilang  dan sudah tidak berdaya sama sekali. Semua 

perbuatan saya hanya membuat hidup ini lebih kejam dan 

lebih menyakitkan saja. Menyadari akan keadaan saya 

yang terhilang dalam minggu-minggu yang kualami itu 

adalah pengalaman yang paling ngeri yang dapat saya 
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bayangkan. Pada waktu itu saya benar-benar mengalami 

kegelapan, rasa takut dan putus asa yang datang dari alam 

neraka. Orang berbicara tentang „sukacita yang tak 

terkatakan dan yang melebihi semua akal‟, tapi jangan 

lupa bahwa juga ada „keputusasaan dan ketakutan yang 

tak terkatakan dan yang melebihi segala akal.‟ Itulah 

neraka.  Itulah fakta dari kehidupan rohani tanpa Allah 

yang  mencintai anda. Jika anda sekarang berada dalam 

situasi seperti ini, atau jika Yesus dengan jelas 

mengatakan bahwa anda saat ini sebenarnya berada 

dalam situasi serupa, maka bacalah kesaksian berikut ini: 

Mimpi buruk ini berakhir ketika saya pada suatu pagi 

bangun dan mendapatkan penglihatan yang hidup dari 

Yesus. Saya melihat Dia tergantung di salib. Saya 

melihat bagaimana Ia begitu menderita. Saya melihat 

bagaimana Ia menatap saya dengan kasih sayang. Secara 

tak terduga saya mendapat  pembukaan rahasia tentang 

Sang Pencipta. Sungguh tak dapat dibayangkan. Tapi 

bukan fantasi, sebab waktu itu saya dapat dikatakan 

sudah tidak memiliki daya fantasi dan juga daya ingat 

lagi. Hanya anak kecil dalam rangkulan ibunya itulah 

yang masih teringat dalam benak saya.  

Ketika saya memandangNya, saya merasa bahwa seluruh 

rasa sakit dalam batin saya lenyap seketika. 

Kegelapanpun sirna. Sebaliknya kehangatan dan 

kedamaian mengaliri seluruh tubuh saya. Suatu aliran 

hidup yang benar-benar baru. Sama sekali baru. 

Diperbaharui secara total.  

Banyak orang mengatakan: “Itu datangnya dari dirimu 

sendiri.” Tetapi menurut pengalaman saya, apa yang saya 

alami dalam hidup ini hanyalah perjuangan maut yang 

dahsyat saja yang terjadi.  
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Aliran baru dari hidup rohani tersebut diatas langsung 

berasal dari salib. Sungguh, hanya DISANALAH anda 

dapat menemukan hidup yang baru itu. Bukan lewat 

pelbagai macam meditasi, mantra atau aliran spiritual 

apapun. Hanya ditempat dimana Yesus mati, disanalah 

HIDUP DATANG menyambut kita.  

Kemudian lagu berikut ini memenuhi hidup saya: 

 

“Yesus hidup dari hidupku, Yesus maut dari mautku, 

Yang telah mengorbankan diriNya, dalam     

kesengsaraan jiwa yang paling menakutkan,  

agar aku tak „kan mati sia-sia, tapi akan mewarisi 

kemuliaanNya. Beribu-ribu terima kasih dan hormat, 

kuucapkan padaMu, oh Tuhan.” 

 

Pertemuan ajaib yang supranatural dengan Kristus ini 

menyingkap  kebenaran. 

Sekarang saya dapat mengatakan: Dosa bukanlah omong 

kosong, tetapi sebuah realitas yang serius. Sebuah racun 

rohani yang membinasakan setiap orang. 

Setelah saya menyaksikan salib itu, tidak mungkin lagi 

rasanya untuk terus melanjutkan gaya hidup yang sama. 

Sehingga di lingkungan teman-teman lama, saya berdiri 

seorang diri. Mereka berpikir saya sudah gila dan 

pengalaman saya ini hanyalah sebuah pelarian saja yang 

sifatnya tidak berlangsung lama.  

Bertahun-tahun kemudian saya berjumpa dengan salah 

seorang teman saya. Saya katakan bahwa saya masih 

mengikut Yesus. Dan ia terkejut. Orang sama sekali tidak 

mengerti bahwa saya telah mengalami proses yang sangat 

mencekam. Dan revolusi yang sangat mendasar telah 

memproses hati saya. Mungkin anda bertanya-tanya  
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apakah seseorang harus mengalami suasana neraka 

dahulu agar dapat berjumpa dengan Kristus? Untung saja 

tidak. 

Jangan sombong, keras kepala dan galak seperti saya. 

Undanglah Yesus untuk masuk kedalam hidup anda dan 

mintalah Ia untuk menyatakan diriNya kepada anda. 

Anda tidak perlu meniru saya - setelah berada di tebing 

kebinasaan, baru mau merendahkan diri di hadapan 

Tuhan.  

Anda juga dapat melakukannya SEKARANG! 

Sebab Alkitab berkata: Hanya kepada orang yang telah 

menerimaNya, Ia memberi kuasa untuk menjadi anak 

Allah, dan siapa saja yang berseru memanggil Nama 

Tuhan, akan diselamatkan.  

Lakukanlah! 

 

 

 

 

 



 75 

Bab  9 

 

KELEMBUTAN DALAM PEMBEBASAN  

 
Jalan yang Yesus tunjukkan sama sekali bertolak 

belakang dengan jalan yang pernah aku tempuh. Jalan 

Yesus menuju ke kerendahan hati, bukan perjuangan 

untuk mendapatkan posisi terdepan atau menjadi 

seseorang yang terpandang di masyarakat. Jalan yang 

bersifat lemah lembut, sedangkan dahulu kusangka 

bahwa jalan hidup yang mengandalkan kekuatan dan 

agresi adalah yang terbaik. 

 

Mungkin keadaanmu sekarang seperti keadaanku 

diwaktu-waktu yang lalu. Kamu merasa ngeri jika kamu 

memikirkan gaya hidup yang lemah lembut. 

Apa lagi jika kamu harus menyerahkan hidupmu demi 

keselamatan orang lain. Di antara kaum remaja mungkin 

ada yang mengatakan: “Orang yang seperti itu adalah 

orang yang lemah, yang tidak berharga.” 

Mungkinkah sebagai pembelaan diri di balik kelemah-

lembutan ini tersembunyi ketegaran?  

Yesus berkata: “Belajarlah dariKu, sebab Aku ini rendah 

hati dan lemah lembut supaya jiwamu akan memperoleh 

ketenangan.” 

Sepertinya Ia seorang dokter yang berkata: “Lakukan ini, 

dan nanti hasilnya akan seperti itu! Kalau kamu minum 

obat ini 3 kali sehari, maka keadaanmu akan membaik.”  

 

Jika kamu mau belajar dariku tentang bagaimana 

caranya kamu dapat memiliki sifat yang lemah lembut …, 

maka jiwamu akan tenang. 
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Kedengarannya sangat menjanjikan. Tapi kemudian: 

engkau menyerah …  Tidak pernah bisa! 

Ia berkata: “Siapa yang tidak membenci nyawanya demi 

Aku, maka ia tidak layak mengikut Aku.” 

Mungkin kamu berpikir: “Tidak, Tuhan. Engkau 

keterlaluan. Engkau menuntut sesuatu yang sama sekali 

berlawanan dengan semua sifat yang ada dalam diriku.” 

Atau, sebaiknya kamu berpendapat seperti ini saja: 

“Engkau sangat memikat perhatianku, Tuhan. PribadiMu 

memancarkan kehangatan dan kasih. Jika aku 

memandangMu di salib, maka perasaan  

sukacita mengaliri segenap diriku. Engkau BENAR-

BENAR  menepati kata-kataMu. Jadi sekarang aku harus 

mempercayai setiap ucapan perkataanMu.” 

 

Sungguh menegangkan, alangkah hebatnya perubahan  

yang kualami sejak aku bergaul dengan Dia. Sama sekali 

lain denganku, gaya hidupNya seolah-olah tak bisa ditiru.  

Aku teringat akan kebaktian yang dihadiri oleh orang-

orang kristen. Suasana kasih dan kehangatan disana 

terasa begitu intens, begitu hangat, sehingga aku tidak 

tahan lagi. Sedangkan hatiku saat itu masih dingin dan 

gelap – suatu kejengkelan yang tidak dapat aku 

singkirkan. Bagaimana aku harus memasuki dunia 

semacam ini? Tapi aku melihat sukacita terpancar dari 

sorotan mata orang-orang kristen tersebut yang 

membuatku iri hati; mereka mengaku bahwa mereka 

mengenal Yesus dan telah menerima  

karunia keselamatan. 

 

Disana aku berdiri, sebagai sosok yang kuat, tetapi 

hidupnya penuh kekacauan dan tidak tahu lagi apa yang 
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harus dilakukan. Kalau biasanya aku mencari-cari 

kesalahan orang lain, maka disini suasananya berbeda 

sekali. Yesus bagaikan seorang dokter membasmi semua 

yang tidak beres. Ia sama sekali tidak mengabaikan 

kesalahan-kesalahanku dan kekurangan-kekurangan 

pribadiku.  

Kita semua tahu bahwa jika kesalahan kita dibicarakan, 

maka kita cenderung bersikap keras hati. Kalau perlu kita 

melukai orang lain untuk dapat membenarkan diri  kita. 

Jika kita membuka cermin dan melihat keadaan dalam 

diri kita, kita akan cepat-cepat menutupnya karena 

kagetnya. 

Yesus kelihatan benar-benar tak membeda-bedakan. 

Dengan  menggunakan lampu senter Ia melihat keadaan 

yang ada didalam sehingga semua hal yang tersembunyi 

menjadi terkejut dan lari tunggang langgang. 

 

Yesus adalah Sosok sangat jelas: masalahnya adalah 

masalah moril - baik dan jahat. Dengan jelas Ia 

mengatakan bahwa kehidupan yang lama sama sekali 

jelek sifatnya dan harus dihukum. Matius 12: 35: “Orang 

yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari 

perbendaharaannya yang jahat.”  Matius 7: 17: “Pohon 

yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.”             

 

Ia mengatakan hal tersebut dengan amat jelas. Kamu 

tidak mampu membebaskan dirimu sendiri dari sifatmu 

yang keras dan yang cenderung untuk melakukan apa 

saja demi kehormatan atau keuntunganmu sendiri itu.  

Jika kamu menginginkan pembebasan, maka kamu harus 

mulai lagi dari awal. Maksudnya, harus dilahirkan 
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kembali. Ia berkata: “Aku dapat memberi roh yang baru 

dalam hatimu. Hati yang baru. Sifat yang baru. 

Asal saja kamu mau memberikan sifatmu yang lama itu 

kepadaKu.” 

 

Hal itu sungguh mengagumkan. 

Jika kita menyerahkan sifat kita yang keras, maka Ia akan 

menggantinya dengan sifatNya yang lemah lembut. Bila 

kita menyerahkan perangai kita yang selalu ingin 

membenarkan diri sendiri itu, maka sebagai gantinya Ia 

akan memberi kita KasihNya agar kita dapat mencintai 

sesama. Jika kita serahkan sikap kita yang dingin, maka 

kita akan menerima kehangatanNya. 

 

Tetapi Yesus, bagaimana caranya? Apa yang harus aku 

lakukan? 

Dan inilah jawabanNya: “Lakukan saja. PERCAYA saja 

bahwa Aku sanggup memberinya. PERCAYALAH 

bahwa Aku telah melakukannya untukmu di kayu salib. 

Lewat salib  Aku telah membuka jalan untuk mewujud-

nyatakan transplantasi hati – suatu hal yang memang 

berada diluar jangkauan pengertian manusia! 

PERCAYALAH, PERCAYALAH DAN TERIMALAH 

APA YANG AKU BERIKAN PADAMU. “ 

 

Kita bisa terdiam membisu bila mendengar kata-kata itu, 

apa kadang-kadang tidak ? 

Perjumpaan dengan Yesus dapat membawamu kedalam 

krisis atau menarik dirimu keluar dari krisis. Jika kamu 

berjumpa dengan Yesus, maka kamu akan dihadapkan 

dengan segala keterbatasanmu dan kamu akan sadar 

bahwa kamu TIDAK AKAN PERNAH  sanggup  hidup 
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sesuai dengan derajatNya. Dan hal ini akan membuat 

kamu sadar akan seberapa jauhnya kamu terhilang. 

Misalnya sekarang apa yang Ia katakan: “Inginkah kamu  

melihat Allah, haruslah kamu usahakan memiliki hati 

yang bersih....”mustahil.... 

Tapi Ia menenangkan hati kita. 

Ia tahu betul bahwa kita, dengan kekuatan sendiri, tidak 

mampu mengangkat taraf kehidupan kita sesuai pola 

hidupNya. 

Sebenarnya Ia ingin menyarankan sebuah pilihan yang 

jelas. Kita harus meninggalkan segala macam cara yang 

kita andalkan dalam upaya kita untuk menyelamatkan 

diri. 

Biar Dia saja yang melakukannya.  Menyerahkan diri kita 

kepadaNya tanpa syarat apapun. Ia tidak berkotbah 

tentang SISTIM keselamatan. Ia hanya berkata: 

“AKULAH keselamatanmu.  Aku akan menyelamatkan 

dirimu, seutuhnya seratus persen, total. 

Banyak orang sering bertanya: “Bagaimana seseorang 

dapat memenuhi syarat Allah untuk menjadi seorang 

anak? Coba terangkan. Bagaimana caranya seseorang 

dapat memenuhi tuntutan yang tidak mungkin dapat 

dilakukan itu. Bersifat lemah lembut, lahir dan batin. 

Mengampuni orang lain, sedangkan kita berhak untuk 

marah dan membalas orang tersebut. Atas perbuatan yang 

mereka lakukan  terhadap kita! ” 

 

Sekarang semuanya telah jelas bagiku. Sekarang 

semangatku berapi-api bagiNya. KelemahlembutanNya 

membara didalam diriku. 
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Rahasianya terletak pada kehadiranNya. Memang Allah 

pada hakekatnya bersifat lemah lembut, tenang dan 

panjang sabar. 

Memang itulah  KARAKTER  Allah. Dan jika Ia telah 

mengambil keputusan untuk tinggal didalam diriku dan 

tidak akan pernah meninggalkan aku lagi, maka Dia akan 

membereskan hal-hal lainnya. Jika kamu dari saat ke saat 

menyadari kehadiranNya dalam dirimu, maka secara 

otomatis kamu akan hidup sesuai dengan karakterNya.  

Kita, anda dan saya harus menjawab: “YA, aku juga tidak 

mampu memenuhi tuntutan yang diluar batas 

kemampuanku itu, tapi untunglah, Ia hidup dalam diriku. 

Dan melaksanakannya. 

 

Itulah kata indah yang disebut anugerah.  

Keselamatan adalah anugerah.  

Kamu menerima kediaman Yesus, begitu saja gratis. 

Dan sekali Ia tinggal didalam dirimu, maka Ia akan tetap 

tinggal bersamamu. Kelemahan pergi! Kesepian pergi! 

Kekecewaan terhadap orang lain pergi!  

Pergilah kebencian diri sendiri dan permainan-permainan 

sembunyi dengan perasaanmu. 

Selamat datang Yesus. Terima kasih Engkau telah masuk 

dalam hidupku – dengan segala keberadaanMu dan juga 

kelemahlembutanMu. 

 

Jika kamu menerimaNya sebagai Juruselamatmu, maka 

dengan sendirinya kelemahlembutanNya juga akan 

tinggal di dalam dirimu. Sungguh, pesta yang hebat. 

Kamu kemudian benar-benar mendapat ketenangan. 
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Bab  10 

 

PETUALANGAN BERSAMA YESUS 

 
1 Korintus 2: 10: 

“… sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan  

hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah.” 

 

1 Yohanes 5: 20: 

“… Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal.” 

 

Akan ingin katakan padamu: Bahwa menjadi orang 

kristen itu jauh dari membosankan. Justeru merupakan 

suatu petualangan dalam perjalanan pembebasan bersama 

Kristus. Nampaknya Ia memberi setiap pribadi kebebasan 

sesuai sifatnya masing-masing dalam mengenal Allah 

secara luas dan mendalam. 

 

Jika  kamu  bersifat  bijak,  maka  kamu  

dapat mengembangkan dirimu seoptimal mungkin. 

Tetapi, apabila kamu lebih mengarahkan diri pada 

pengalaman rohani dari imanmu, maka akan kamu 

jumpai lautan  pengalaman bersama Roh Kudus. 

Jika kamu secara filosofis mengajukan pertanyaan: 

“Bagaimana mungkin aku dapat hidup seperti ini?”, maka 

jawaban Allah dari Alkitab adalah: “ AKU ADA.” 

Jika kamu memandang bintang-bintang di langit, apakah 

kamu menyaksikan betapa kompleksnya gugusan 

bintang-bintang tersebut, tetapi tetap merupakan suatu 

kesatuan diangkasa raya, bukan? 

Menjeritkah kamu dalam keputusasaan: “Apakah makna 

hidupku ini?” 
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Dalam hatimu Roh Kudus menjawab: “Yesus adalah 

jalan, kebenaran dan hidup. Dan Ia membuka buku   yang 

dikarangNya sendiri yaitu Alkitab yang mana telah ditulis 

oleh banyak orang yang mendapatkan ilham dariNya. 

Dari abad keabad pesan yang tak berjaitan itu 

berkumandang, sebuah warisan untuk seluruh umat 

manusia. Ia menunjukkan rencana keselamatan serta 

menjelaskan siapa Yesus itu. Dan mengatakan bahwa 

Dialah jawaban atas segala pertanyaanmu. Dialah yang 

memenuhi kerinduanmu untuk menjadi seseorang yang 

berharga. Dialah yang mengijinkan kamu ada dan 

MEMPERBOLEHKAN kamu hidup. Allah telah 

menyediakan tempat bagimu.” 

Jika kamu, sambil berdoa mengijinkan Alkitab bekerja 

dalam hidupmu, maka Ia akan membuka matamu. 

Ya, maka keberadaanmu akan berakar dalam 

keberadaanNya. 

Hidupmu akan berlandaskan pada KehidupanNya yang 

sejati, karakterNya, gaya hidupNya dan sifatNya  yang 

tidak mementingkan diri sendiri. 

 

Sering pada malam hari, setelah bekerja seharian 

menolong para pasien, aku jalan-jalan diluar untuk 

menghirup udara segar sambil berpikir: Apakah Engkau 

benar-benar dasar dari setiap kehidupan yang  

aku saksikan di sekitarku ini? Apakah Yesus sungguh-

sungguh akar dan dasar dari semua mahluk hidup? 

Apakah Ia betul-betul Allah, tapi telah datang ke dunia 

dalam wujud sebagai manusia? 

Akhirnya aku harus mengakui bahwa memang demikian 

faktanya; dan Roh dalam diriku berkata: “Nah, akhirnya 

….” 
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Rasul Paulus mengatakan: “…, Ia juga yang membuat 

terang-Nya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita 

beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah 

yang nampak pada wajah Kristus”  (2 Korintus 4:6). Kita 

mengukur dalamnya sinar yang tak terukur, kemerdekaan 

dan sukacita Allah. Luar biasa rahasia ini. Dan hal ini 

membuat kita menjadi penyembah Allah dan merupakan 

meterai dari cara hidup kita. Apapun panggilanmu dan 

apapun keahlian yang kamu miliki, itulah dasar dari 

kehidupanmu yang kokoh. 

 

Bertahun-tahun yang lalu Tuhan memberitahuku bahwa 

Ia ingin agar aku memasuki KEDALAMAN rohani 

bersamaNya. Dengan mempercayaiNya tanpa syarat. 

Seperti Petrus, melakukan apa yang tidak mungkin 

sambil berjalan diatas ombak. Aku temukan bahwa 

belajar mengenal Allah dengan lebih lama dan lebih 

mendalam memberimu kelepasan, menjadi awal dari 

suatu petualangan yang hebat. 

Mungkin kamu belum sejauh ini dan kamu mungkin 

sedang sibuk bergumul untuk dapat mengerti makna 

pembebasan yang Alkitab tawarkan. Tapi Tuhan 

memiliki sebuah rencana yang lebih besar untuk 

hidupmu. Secepatnya kamu mengenal sang Juruselamat, 

maka Ia akan berjalan bersamamu. Sungguh kamu dapat 

merasa sangat penasaran sekali jika kamu ingin tahu 

rencana apa yang telah sediakan Tuhan bagimu. Bisa saja 

kamu mengawali panggilanmu dengan cara yang 

sederhana sekali, misalkan berpartisipasi dalam sebuah 

grup seni tari, bermain musik di gereja, melukis atau 

menolong sesama dengan sepenuh hati. Mungkin kamu 

berbakat menceritakan kisah yang indah-indah atau 
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menulis puisi. Atau mungkin kamu orang yang mampu 

berdoa dengan sungguh-sungguh untuk orang lain. Atau 

siapa tahu kamu mempunyai kepekaan yang membuat 

kamu seperti nabi yang dapat menyampaikan kepada 

orang lain apa yang diilhamkan Allah kepadamu. 

Jadi, samasekali tak membosankan menjadi orang 

kristen. Suatu waktu, dimalam hari misalnya,  kamu 

dapat berkumpul dengan teman-teman seiman dan 

menyanyi bersama; berdoa secara sederhana dan terbuka; 

dan kemudian tiba-tiba Roh Kudus menjelaskan sesuatu, 

menguatkan dan memberimu semangat. Atau kamu 

menerima pesan yang tepat sekali bagi orang lain. Atau 

Tuhan memberimu tugas yang menuntut banyak 

perhatianmu. 

Mungkinkah kamu merasa segan dari dirimu ? Roh 

Kudus berusaha agar kamu menjadi seperti pahlawan, 

orang-orang pemalu yang secara tiba-tiba berani 

berbicara di depan massa. 

Orang-orang yang menganggap diri mereka rendah, 

ternyata di belakang layar bekerja dengan tekun dan  

beberapa waktu kemudian menyandang buah karya 

mereka yang hebat. 

Terkadang kamu mengalami kenikmatan masa-masa 

yang teduh dan penuh berkat. Tapi ada saatnya kamu 

harus berjuang, menghunus pedang (Alkitab), 

mengangkat perisai (imanmu), berdoa dan berpuasa 

untuk dapat menembusnya. Sebenarnya setiap orang 

kristen dapat menulis sebuah buku untuk mengisahkan 

semua pengalamannya, setelah menjadi orang kristen 

bertahun-tahun lamanya. Kadang-kadang kisahnya bisa 

berbentuk sanjungan tentang keberanian seorang 
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pahlawan. Ada kalanya mengenai proses jatuh bangun. 

Tetapi yang jelas selalu mengasyikkan. 

Pada mulanya kelihatannya mungkin terasa seperti 

menempuh perjalanan yang berat, seperti menyeberangi 

lautan lumpur dalam hidup ini. Tapi dalam waktu singkat 

kamu akan mengembangkan suatu pengertian rohani dan 

mungkin kamu akan diberkati dengan kemampuan untuk 

merelatifkan sesuatu dan sifat humor. Hati yang girang, 

mungkin. 

Dan kamu  berhasil. 

Berpetualang mengikuti Yesus kadang-kadang nampak 

nya seperti sistim pendidikan dengan kurikulum pelajaran 

untuk setiap tahun. Ada kalanya kamu berjalan melewati 

daerah-daerah yang menyegarkan, dan kemudian melalui 

kawasan lain yang mengantukkan sehingga kewaspadaan  

mu berkurang, lalu melalui perjalanan yang penuh 

perjuangan untuk hidup yang justeru membuatmu 

menjadi lebih perkasa dari sebelumnya, 

atau mungkin bertahun-tahun lamanya kamu, seperti nabi  

yang tua itu duduk di padang belantara, ditepi anak 

sungai dalam upayamu meloloskan diri dari hujatan dan 

tipu muslihat manusia dan belajar untuk hidup lebih 

dekat bersama Yesus. 

Di setiap periode dalam hidupmu, seperti yang ditulis  

oleh Bunyan dalam bukunya (Perjalanan Seorang 

Musafir),  kamu akan menjumpai teman-teman yang akan 

membimbingmu untuk maju tahap demi tahap. Sementara 

itu kamu tetap akan belajar bahwa Tuhan adalah Satu-

satunya yang dapat kamu percayai. Apapun keadaannya. 

Sebab teman-teman seiman yang paling kamu percayai 

pun dapat juga berbuat salah, karena mereka juga 

manusia. 
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Padal awal perjalananmu sebagai seorang kristen, 

seringkali kamu dikelilingi oleh orang tua - orang tua 

rohani. Yaitu mereka-mereka yang lebih lama menjadi 

kristen daripada kamu. Kemudian kamu mencapai tingkat 

rohani remaja dan kamupun mulai diijinkan ikut 

berbicara, mungkin dalam tahap awal kepemimpinan. 

Dan tanpa kamu sadari, kamu telah tergolong senior dan 

bahkan menjadi seorang ibu atau bapak rohani bagi orang 

lain. 

Adalah suatu petualangan dalam perjalanan bersama 

Yesus dalam menjalani hidup ini. 

Jika kamu telah dibebaskan, yakinlah bahwa Kristus 

hidup dalam dirimu. Jangan berdiam diri,tapi bertanyalah 

padaNya rencana apa yang  telah Ia siapkan bagimu. 
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Bab 11 

 

YESUS  PAHLAWAN  KITA 

 
Mungkin kamu juga sedang mencari seseorang yang bisa 

menjadikan cermin bagimu. Aku tidak tahu figur yang 

bagaimana yang sedang kamu incar. Mungkin salah 

seorang temanmu. Atau orang lain. Seorang guru, 

seorang penyanyi yang tenar atau seorang bintang. 

Sekarang aku ingin memperkenalkan kamu pada 

seseorang yang telah bertahun-tahun menjadi teladanku, 

dan juga teladan bagi orang lain. Seorang tokoh yang 

banyak mendapat perhatian: Paulus dari Tarsus, seorang 

cendekiawan Yunani dan pakar hukum Yahudi. Ia 

melawat negara-negara Turki, Yunani dan Italia dengan 

mengajarkan sebuah pelajaran yang sangat istimewa. Ia 

menulis banyak surat-surat penting yang telah 

mempengaruhi seluruh dunia. Walaupun pernah 

dipenjara, didera, mengalami gempa bumi dan musibah 

kapal yang karam, ia tetap berpaut pada contohnya yang 

ia miliki yaitu Juruselamatnya, Yesus. Ia mengajak kita: 

“Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju 

kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan 

yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang 

dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti 

sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk 

di sebelah kanan takhta Allah” (Ibrani 12:2). Yesus 

adalah pahlawannya. Hari lepas hari ia menatap 

wajahNya. 

Dan ia mengatakan hal ini didalam penderitaannya di 

bawah tindakan keras yang bergantian menimpa 

hidupnya  demi  keyakinannya. 
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Walaupun sebelumnya ia tidak  mengenal Yesus secara 

pribadi, bayangan dari Sosok yang lemah lembut, yang 

menanggung salib tanpa bersalah, terus terbayang 

dihadapan matanya. Melalui jerih payah dan perjuangan, 

ia makin lama makin mengenal siapa Yesus itu 

sebenarnya. 

Mula-mula ia memiliki kesan yang sama sekali negatif 

terhadap Yesus: seorang penipu dan penyesat 

masyarakat! Saat itu Paulus adalah penentang kaum 

kristiani dan keyakinan yang mereka percayai. 

(Mungkin kamu juga memiliki kesan yang sangat negatif 

terhadap Yesus. Apapun alasannya. Mungkin kamu telah 

kecewa terhadap orang-orang yang mengaku Kristen.) 

Tetapi pandangan Paulus terhadap Yesus berubah ketika 

ia bertemu denganNya secara pribadi. Peristiwa itu 

terjadi ketika ia dalam perjalanan menuju  Damaskus. 

Di tengah perjalanan dalam melaksanakan aksinya untuk 

menangkap orang-orang kristen tersebut, muncullah 

sebuah cahaya yang menyilaukan dan membuatnya buta 

berhari-hari. Ia mendengar suara Yesus yang bertanya 

mengapa ia mengejar-ejar Dia. 

Setelah ia memilih untuk mengikut Yesus, dan seseorang 

meletakkan tangan pada dirinya, maka Paulus dapat 

melihat kembali. Pada tahun-tahun berikutnya ia belajar 

mengenal siapakah Yesus itu. 

Kemudian pada saat ia menghadapi masa-masa sulit  

dan  di penjarakan, Yesus yang sama itu berada di 

sampingnya. Dan Yesus memperlihatkan kepadanya 

bagaimana keadaan di surga itu serta mengijinkannya 

untuk menyaksikan  kemuliaan dan kebesaran Yesus di 

dalam surga.  
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Suatu waktu ia bersama seorang temannya dirantai di 

dalam sebuah sel penjara. Mereka bersama-sama 

bernyanyi memuliakan Yesus. Dan akibatnya, terjadilah 

gempa bumi yang membuka semua pintu sel penjara.  

Sungguh Yesus telah berupaya keras untuk mengubah 

kesan Paulus yang negatif terhadap diriNya. 

Fakta ini merupakan pelajaran penting bagi kita, sebab 

Yesus selalu ingin menyambut kita sekalipun kita 

membenciNya. 

Siapa tahu Ia akan menjengukmu pada saat kamu 

terpenjara oleh segala perasaan dan pikiranmu. 

Citra sang Pahlawan begitu suci dan murni sehingga 

Paulus meneruskan fakta ini kepada seluruh gereja 

sampai  berabad-abad  sesudah jamannya.  

Sebab inilah yang ia saksikan: 

Ia melihat Yesus berada di surga. Ia melihat Dia berdoa 

kepada Bapa untuk anda dan saya (Ibrani 8). Ia melihat 

seseorang yang sama dengan Allah tetapi juga sama 

dengan manusia. Seorang manusia di surga! Berada di 

sebelah kanan Allah Bapa. Seorang pribadi yang dapat 

merasakan perasaan manusia, misalnya kesedihan, 

kekuatiran, kesepian, kemarahan dsb. Paulus mendapat 

kesempatan untuk melihat sejenak keadaan di surga dan 

memperlihatkan kita apa yang terjadi setelah  peristiwa 

penyaliban itu. Di dalam surat Ibrani Ia mengisahkan 

bagaimana Yesus dengan curahan darahNYa yang suci 

menjelajahi surga dan akhirnya sampai pada Allah dan 

dimuliakan melebihi semua yang ada di langit, setelah Ia 

mati di salib dan tiga hari kemudian bangkit serta 

mematahkan kuasa maut dengan kuasaNya. Dan di surga  

Ia melakukan perdamaian untuk semua kesalahanmu dan 

kesalahanku. Jika kita sekarang menengok keadaan di 
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surga, maka kita – seperti Yohanes – akan menyaksikan 

darah itu, yang selalu terlihat oleh para malaikat, kuasa-

kuasa dan orang-orang yang telah tertebus, khususnya 

oleh Allah. Hal ini merupakan suatu fakta yang nyata.  

Jika kamu membaca surat-surat Paulus, maka kamu akan 

memaklumi bagaimana ia terpaku oleh kesan yang Yesus 

tinggalkan dalam diri Paulus. 

Jika kamu melihat apa yang telah Paulus alami dalam 

hidupnya – dipukul, dirajam, dijebloskan kedalam 

penjara – maka pahlawan-pahlawan besar dari era yang 

lain tidak ada artinya. Mungkin kamu bertanya-tanya 

bagaimana mungkin Yesus Kristus sanggup memberi 

inspirasi pada Paulus sehingga ia, sekalipun mengalami 

banyak tantangan, tetap mampu bertahan pada misinya. 

 

APA YANG  MEMBUAT  YESUS   

BEGITU ISTIMEWA? 

 

Apa yang menyebabkan Yesus menjadi Sosok yang 

begitu istimewa? Mengapa kepribadianNya begitu 

memancar sehingga menjadi sumber inspirasi bagi orang- 

orang lain? 

 

Jika kamu menatap Yesus, pasti kamu akan terkesan oleh 

sifat-sifatNya. 

Apa yang menembus sanubari kita jika kita memandang 

sorotan mata Yesus Kristus ialah kasih dan kebaikan 

yang tak terukur luas dan dalamnya, yang terpancar dari 

dalam diriNya bagi setiap orang. 

Siapapun yang memandangNya, akan begitu saja luluh. 

Orang-orang yang dianggap berkepribadian paling keras 

pun dapat kita temukan berada di sekelilingNya, sambil  
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menikmati sabdaNya. Seperti prajurit-prajurit pada jaman 

itu. Ada yang terpukau oleh wibawa yang Ia miliki atas 

penyakit dan roh-roh jahat. Ada pula yang terharu oleh 

sikapNya yang secara terbuka mengampuni mereka-

mereka yang telah memakuNya di atas salib. 

Yesus, seorang PAHLAWAN yang lain dari pada yang 

lain. 

Ia tidak berasal dari dunia ini. Ia bersifat rendah hati, 

lemah-lembut dan bersedia untuk mati bagi teman-

temanNya. Ia mendoakan musuh-musuhNya! 

Terus terang dan tegas Ia membenci dosa, tapi penuh 

belas kasihan pada orang berdosa. Ia tidak mengenal 

kompromi dengan kaum munafik dan dengan orang-

orang yang ingin mengangkatNya menjadi raja sebelum 

waktuNya. 

Ia tidak saja memiliki karisma yang luar biasa, tetapi juga 

melakukan apa yang Ia ucapkan. Ia memberitahukan 

hukuman dan kematian yang akan Ia hadapi dan juga 

menyatakan bahwa Dia akan bangkit dari maut. 

Semua yang  pernah Ia ucapkan menjadi kenyataan tepat 

sesuai dengan ucapanNya. 

Bagi Roh Kudus, Penulis Alkitab, Yesus adalah yang 

pertama dan yang terakhir, dan dimuliakan di atas segala 

kekuasaan yang ada. Ia adalah Sosok yang bersifat mulia, 

berjiwa murni dan suci. Begitu suci sehingga ketika Ia 

datang ke dunia, Allah harus menciptakan keajaiban dan 

menyediakan tubuh yang tepat untuk diriNya. Ia lahir 

dari seorang perawan. Itu berarti bahwa Allah Bapa 

dalam waktu sekejap harus menyatukan semua 

kemampuan dan daya cipta, yang nampak dalam semua 

ciptaan yang ada, agar Ia dapat lahir ke dunia. Dan dapat 

diterima dengan cara yang sangat unik dan supranatural. 
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Bukan „cuma nama saja ‟Anak Allah, tetapi benar-benar 

kenyataan.  

SeORANG yang kedatanganNya telah diumumkan oleh 

malaikat-malaikat, diramalkan berabad-abad sebelumnya 

oleh nabi-nabi. 

Alkitab penuh dengan nubuatan-nubuatan  mengenai 

kedatanganNya. 

Raja yang kedatanganNya telah dikumandangkan itu 

akan menyerahkan nyawaNya  untuk menebus dosa-dosa 

umatNya. Suatu gagasan yang luar biasa. Seorang raja 

yang mau mati karena dosa-dosa rakyatNya, tapi  

gagasan itu nampaknya diluar dugaan dan rupanya seperti 

rencana yang bodoh. 

 

Memang tidaklah mudah untuk memilih Dia sebagai 

pedoman, pemimpin dan raja. 

Sebab kebanyakan orang menolak Dia. Tapi jika kamu 

mengikutNya, maka  apa yang kamu terima kembali tidak  

ada  habis-habisnya. 

Mungkin kamu harus belajar kenal dahulu dengan Yesus, 

seperti Paulus. Dan kamu harus membetulkan konsep 

pikiranmu terhadap diri pribadiNya. Mungkin kamu 

harus mengambil waktu untuk mengenal Dia lebih dalam 

lagi. Membaca Alkitab. Memperhatikan Dia dengan 

serius. 

 

Saat ini kamu masih belum menyaksikan apa-apa, tetapi 

menjalin hubungan dengan Yesus adalah hal yang paling 

indah dan paling penting yang dapat kamu alami selama 

hidupmu di dunia ini. 

Aku telah melihat banyak orang menemukan harta 

tersebut ketika mereka masih muda belia. Aku telah 
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menjumpai banyak kaum muda yang memancarkan 

sukacita setelah mereka bertemu dengan Dia. Aku telah 

menyaksikan kelompok-kelompok kaum muda bersorak-

sorai sambil bernyanyi, bertepuk tangan dan menari-nari 

untuk memuliakan Dia. Aku juga telah mengalami 

bagaimana kaum muda menyelenggarakan kebaktian doa 

atau bersama-sama turun kejalan untuk bernyanyi dan 

mementaskan drama dalam rangka mengekspresikan 

iman mereka. 

Yang tak dapat dipungkiri lagi ialah: Yesus menarik 

perhatian manusia, terutama kawula muda. Goresan Citra 

dari Pribadi yang satu ini nampaknya tak dapat lagi 

terhapus dalam diri mereka. Dan dapat merasuk kedalam 

emosi mereka. 

Pernah aku ikut berpartisipasi dalam suatu pawai untuk 

kemulianNya. 

Barisan  kaum muda berjalan di sekelilingku. 

Orang-orang yang berdiri di pinggir jalan menyaksikan 

pawai tersebut dengan perasaan  tertegun. Apakah ini 

generasi penerus? 

 

Yang istimewa tentang Yesus bukanlah fakta bahwa 

kamu dapat hidup bersukaria seperti mabok dalam 

suasana pesta, sebab hal tersebut dapat kamu nikmati di 

tempat-tempat yang lain. Juga bukan sebuah klub, 

kumpulan ataupun sekte. Jika kamu mengikut Dia, maka 

secara otomatis kamu menjadi sahabatNya. 

Yang istimewa ialah bahwa Ia berbicara secara pribadi 

kepadamu jika kamu mendengarNya, jika kamu 

membaca Alkitab atau jika kamu berdoa. 
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Dia selalu ada – dan khususnya – jika kamu berada 

seorang diri. Bayangkan saja: mempunyai Tuhan sebagai 

sahabat! 

Ia tulus adanya. JatidiriNya sudah jelas. Ia adalah pribadi 

yang melakukan apa yang Ia ucapkan: “Aku rendah hati 

dan lemah-lembut, dan jika kamu mengikut Aku, maka 

jiwamu akan memperoleh ketenangan.” 

Justeru saat kamu masih muda kamu mencari kepastian 

hidup - arah hidup yang jelas. Dan sekaligus kamu 

mendambakan kemandirian dan itu juga yang Kristus  

berikan kepadamu. Ia menantangmu untuk menjadi 

pengikutNya. Ia berjanji bahwa Ia akan menguatkan 

kamu dengan RohNya dan kamu akan dapat langsung 

berhubungan dengan Bapa di surga. Dan Roh Kudus 

yang sama, yang pernah menguatkan Yesus dan menjadi 

inspirasi dari segala tindakanNya itu, benar-benar akan 

tinggal di dalam hatimu. 

Sebenarnya Ia memberimu undangan yang sama yang 

pernah ia berikan kepada Paulus. Menjadi Kristen 

tidaklah mudah. Tetapi dalam kehidupanmu sehari-hari 

kamu mengalami hubungan supranatural dengan Allah, 

yang memberimu kemampuan sehingga kamu sanggup 

mengikutNya, seperti apa yang telah dilakukan Paulus. 

 

IDOLA  MANUSIA  YANG  FANA 

 

Jika dalam hidupmu kamu telah menyadari bahwa semua 

idolamu satu persatu telah meninggalkan dunia ini dan 

kehilangan ketenaran mereka dan sudah tidak berarti lagi 

seperti dahulu ... maka sekarang sudah waktunya kamu 

mengarahkan pandanganmu kepada Yesus. 
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Pilihlah Pribadi yang satu itu, yang sikapNya tidak 

berubah terhadap dirimu, walaupun kamu berubah 

menjadi lebih tua.  

Yang selalu terjangkau setiap saat, dan berkata:  

“JIKA KAMU PERCAYA SIAPA AKU INI DAN 

MEMPERCAYAI APA YANG TELAH AKU 

LAKUKAN BAGIMU DI KAYU SALIB, jika kamu 

menerima Aku sebagai Juruselamat, maka Aku akan 

memberimu kuasa untuk menjadi seperti Aku, dan 

menjadi anak Allah (Yohanes 1: 12). 

Hal tersebut diatas dapat disamakan dengan seseorang 

yang mengunjungi seorang narapidana dan memberinya 

kunci yang dapat digunakan untuk membuka semua 

pintu. Pasti sang narapidana dengan tercengang akan 

memandang pembebasnya sambil berpikir: “Ini tidak 

masuk akal!” Tapi beberapa penghuni sel penjara, yang 

menerima salib yang tidak masuk akal itu sebagai kunci, 

akhirnya bebas. 

 

BUKAN  IKUT-IKUTAN 

 

Yesus adalah pahlawan, pemimpin dan sahabat yang 

tidak menuntut agar kamu dapat hidup setaraf dengan 

Dia. Tapi Ia hanya berkata: “Biarlah Aku saja yang 

melakukannya. Lewat Roh Kudus Aku akan tinggal 

dalam dirimu dan Aku sendiri nanti yang akan 

mengusahakan agar citraKu akan tumbuh dalam diri 

pribadimu.”  

Bahwa Ia akan tinggal dalam hatimu, adalah merupakan 

sesuatu yang berada di luar jangkauan akal kita. Hal itu 

hampir sama ajaibnya dengan peristiwa kelahiranNya. 
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Tapi sekalipun akal pikiranmu tidak serba mampu, 

hatimu berkata „YA‟, sebab hatimu bergejolak penuh 

dengan sukacita jika kamu bertemu dengan Dia. Dan 

pada saat Ia tinggal dalam hatimu, maka kamu akan 

merasakan ketenangan dan kedamaian yang sepenuhnya. 

Ia akan berusaha agar kamu dapat mewujudkan cita-

citamu. 

Agar kamu dapat mencapai tujuanmu atau sampai ke 

garis FINISH. 

Agar kamu – kelak jika kamu meninggal dunia pada usia 

tuamu – dapat masuk surga dan berada bersama-sama 

dengan para malaikat dan insan-insan yang telah tertebus. 

Apakah kamu masih merasa ragu-ragu? Masih 

banyakkah hal-hal yang kamu tanyakan? Apakah kamu 

bertanya-tanya: “Jika aku ingin menjadi lemah-lembut 

seperti Yesus, bagaimana caranya aku dapat memperoleh 

sifat seperti itu? Atau memperoleh perangaiNya yang 

tidak egois itu?” 

Tuhan mengatakan bahwa hal itu dapat terjadi, asal saja 

kamu menyerahkan dirimu kepadaNya. Jika kamu 

menerimaNya sebagai pemimpin hidupmu, maka kamu 

menerimaNya dalam arti seutuhnya, dengan  segala 

keberadaanNya. Dan dengan sendirinya karakterNya 

akan mempengaruhi karaktermu. Dan oleh pengaruhNya, 

kepribadianmu pun akan berubah. Karena Ia telah 

menjadi bagian dari hidupmu dan karena kamu telah 

memilihNya dengan sendirinya hal itu akan terjadi.Ini  

adalah karya rohani Allah dalam dirimu. Gaya hidup 

serta  karaktermu akan menyerupai Roh yang telah kamu 

terima. 

Kamu cukup memilih Dia  SATU kali saja dan sejak itu 

hukum rohani pun mulai berlaku. Relasi yang kamu jalin 
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dengan Yesus tersebut berlangsung untuk selama-

lamanya. 

Ambillah keputusan, pilihlah Dia, dan Ia  

tidak akan mengecewakan kamu. 
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Bab 12 

 

AKHIRNYA:  SEBUAH PILIHAN 

 
Berapapun banyaknya kata-kata yang kamu pakai, 

betapapun indahnya perumpamaan yang kamu ucapkan 

dan bagaimanapun dampak yang mengena perasaanmu, 

baik secara langsung atau secara pribadi sifatnya, kalau 

semua itu hanya sampai disini saja, maka tidak ada hasil 

yang nampak. Sebab proses memilih Kristus dimulai dari 

lubuk hati yang paling dalam. 

Tak seorangpun sanggup berkata: “YA.”  kepada Yesus 

dan kemudian mengikut Dia kecuali ia (boleh dikatakan) 

menerimanya dari dalam. Hal itu dahulu berlaku bagiku, 

dan sekarang bagimu. 

Bahkan Yesus sendiri mengatakan hal tersebut dengan 

jelas dan gamblang sekali. 

Namun demikian masih ada harapan. Sebab, jika kamu 

sampai sekarang masih membaca buku ini dan tidak 

putus ditengah jalan akibat amarah atau kritik karena 

kamu tidak tertarik pada Kristus, maka ini berarti bahwa 

sebentar lagi kamu akan bertemu dengan Dia.  

 

Dengan kata-kata yang indah saja kamu tidak dapat 

meyakinkan seseorang bahwa kamu mencintai orang 

tersebut. Kamu harus membuktikannya terlebih dahulu 

dengan perbuatanmu bahwa kamu betul-betul serius. 

Begitu juga dengan Yesus.  

Jika kamu menjalin hubungan dengan Dia, berdialog 

denganNya (berdoa), memperhatikan apa yang Ia katakan 

kepadamu (membaca Alkitab) dan menyadari apa yang 

IA TELAH LAKUKAN, baru kamu akan mencintaiNya. 



 99 

Sama halnya dengan berenang. Baru bisa dikatakan 

belajar berenang, setelah kamu masuk kedalam air. Kamu 

tidak akan pernah menjadi seorang yang beriman hanya 

dengan membicarakannya saja dengan orang lain atau 

hanya dengan membaca sebuah buku tentang orang yang 

beriman. Kamu menjadi kristen jika kamu secara pribadi 

berdialog dengan Yesus. Jika kamu berani menjalin 

sebuah hubungan. Pernah Ia bercerita tentang seseorang 

yang memiliki sebuah ladang dimana ia menemukan 

harta karun. Orang tersebut telah menjual segala harta 

miliknya agar supaya ia dapat membeli ladang itu beserta 

harta karun yang ada di lahan tersebut. 

Tidak diragukan lagi bahwa mendapatkan Kristus, pasti 

lebih berharga dari harta seorang miljoner manapun, yang 

menuntut penyerahan dirimu secara total. Untuk itu kamu 

harus menyediakan waktu. Dan mengesampingkan hal-

hal yang lain. Dalam hal ini hanya kamu sendiri yang 

dapat menentukan pilihan. 

Jika kamu mendengarkan baik-baik dari hatimu, maka 

kamu akan mendengar suara Roh Kudus yang berseru: 

“DATANG,  DATANGLAH.” 

Mungkin suara itu tidak lagi terdengar seperti bisikan di 

tengah-tengah hidupmu yang sibuk. Mungkin merupakan 

seruan yang terus mendesak. Atau mungkin seperti sinar 

yang berkedip-kedip dalam situasi yang gelap. 

Biarlah buku ini tampil sebagaimana adanya. Buku ini 

hanyalah suatu  upaya yang tidak luput dari kekurangan. 

Tapi paling tidak berusahalah mendengar apa yang Roh 

Kudus katakan kepada kamu. Dan jika kamu mau, 

LAKUKAN  UCAPAN  KATA ROH  KUDUS 

TERSEBUT! 
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BAGAIMANA  CARANYA  BERDOA  UNTUK  

MENDAPAT  KESELAMATAN? 

 

Jika kamu benar-benar mencari keselamatan, maka kamu 

akan menemukan pegangan dalam doa berikut ini: 

 

Tuhan, di dalam Alkitab tertulis bahwa Engkau tidak 

akan pernah menolak seseorang yang datang kepadaMu. 

Dan hari ini aku datang kepadaMu, sebagaimana adanya.  

Dan aku memohonMu untuk menyelamatkan hidupku 

dari kuasa dosa dengan darah Yesus Kristus. 

Terima kasih Yesus atas pengorbananMu di salib demi 

dosa-dosaku. Ampunilah segala perbuatanku yang 

bertentangan dengan kehendakMu. Bersihkan hatiku 

dengan kuasa darahMu dari setiap macam kuasa yang 

menentangMu. Dan penuhilah hidupku dengan kasihMu 

dan kepenuhan Roh Kudus, seperti yang telah Engkau 

janjikan. Terima kasih Tuhan, karena aku boleh 

menerimaMu sebagai Juruselamat dan mulai hari ini pula 

aku boleh menjadi anakMu seperti yang tertulis didalam 

Yohanes 1:12. Amin. 

 

“Tetapi  SEMUA  orang yang menerima-Nya 

diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak 

Allah.” 
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adalah liputan yang transparan tentang  

petualangan yang dapat menjadi pengalamanmu, 

khususnya jika kamu masih muda, dalam mencari 

kepastian  yang sebenarnya dalam kehidupanmu. 

 

Sekilas tentang Penulis: 

 

Sewaktu masih kuliah, dr. Peter Reis, seperti 

kebanyakan kawula muda pada umumnya, pernah 

mengalami krisis psikis. Ia mencari kebahagiaan 

dikalangan reformis dunia yang fanatik, dan juga 

pernah terjerumus kedalam dunia narkoba dan 

mistik. 

 

Berdasarkan banyak pengalaman yang pernah ia 

jalani sendiri, ia menceritakan dalam bahasa yang 

sederhana bagaimana ia dalam petualangannya 

menemukan rahasia kebahagiaan yang sejati. 
 

Peter Reis, seorang dokter umum di kota  

Den Haag, Negeri Belanda, juga penulis yang sama 

dari buku-buku lain yang terbit sebelumnya, telah 

berkeluarga dan ayah dari lima putera putri.  
 

 


