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 Catatan: Agar memperoleh keuntungan penuh dari serial ini, 

bacalah secara berurutan karena membaca secara tidak 
berurutan dapat menyebabkan ketidakberaturan dan 
ketidaklanjutan dapat menyebabkan frustrasi. 

 
 
 
 
 
 
 

 Harapan kami di dalam Kristus bahwa seri-seri ini akan 
sampai di tangan-tangan setiap anak muda Kristen. 

 Anda dapat membagikan harapan ini dengan 
memberikannya kepada teman-teman dan orang-
orang terkasih. 
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Pengantar 
 Yesus mengasihi orang berdosa adalah 
kata yang indah untuk telinga dan memiliki sebuah 
efek yang luar biasa di setiap hati karena kita 
semua orang berdosa. Ada tertulis bahwa semua 
telah tersesat dan menjadi korup yang berarti kita 
semua telah rusak. Terlepas dari korupsi ini, kita 
telah dicintai dan telah diterima karena Tuhan 
melihat kita sebagai anak-anak yang sakit yang 
butuh penyembuhan, bukan sebagai musuh yang 
layak dihukum. 
 Serial ini dianggap sebagai pengantar dan 
kelanjutan kepada jalan dimana kita berkonsentrasi 
untuk mengenal Tuhan dan pandangannya bagi 
kita. Kita akan fokus pada pandangan-Nya tentang 
kita orang berdosa dan bagaimana Ia berurusan 
dengan kita karena kita semua orang berdosa. 
Berharap Anda menyelesaikan membaca seri ini 
jika Anda ingin mengalami kasih Yesus, 
penerimaan dan transformasi-Nya. 
 Seri ini adalah kursus yang disederhanakan 
dan langkah-langkah praktis dalam kehidupan 
spiritual. Semoga Tuhan memberi kita pembaruan 
pikiran dan penerimaan kasih-Nya, dalam 
perantaraan Bunda kita St. Maria dan doa dari 
bapa kita yang diberkati Yang Mulia, Pope 
Tawadros II. Kemuliaan bagi Allah kita dalam 
Gereja-Nya sekarang dan selamanya. Amin. 
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 SAYA BERJALAN dalam perjalanan 
menuju bapa rohani saya dan salah satu saudara 
bersama saya. Saya ingin saudara ini memulai 
kursus spiritual yang sudah saya mulai. Saya telah 
belajar banyak sejak saya memulai kehidupan 
rohani dan sudah waktunya saya memberi tahu 
orang lain tentang kursus ini dan bagaimana 
mereka memulai suatu hubungan dengan Yesus. 
Karena saya hanya berada di tahap pemula, saya 
hanya dapat membantu mereka yang bersedia 
datang kepada bapa rohani saya dan dia akan 
terus bersama mereka dan ia memberi tahu saya 
bahwa saya dapat mulai dengan mereka setelah 
jangka waktu tertentu. 
 Teman saya adalah orang yang sangat baik 
hati dan lembut, tetapi dia berubah total karena 
kejadian masa lalu dan pengaruh lingkungan. Dia 
menjadi kasar dan seorang pecandu. Dia berjalan 
di jalan kejahatan dan dosa. Ini bukan menghakimi 
dia karena dia mengakui ini dan semua teman-
temannya tahu bahwa sudah sejauh ini dia 
sekarang ditinggalkan oleh gereja dan para 
pelayan gereja karena reputasinya yang buruk. 
Namun, ketika Anda duduk bersamanya, Anda 
akan menemukan seorang anak yang lemah 
lembut yang begitu bersemangat untuk kembali 
kepada Yesus dan kehidupan yang tenang, tetapi 
Bagaimana? Dia telah ditinggalkan oleh semua dan 
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tidak ada yang sabar dengannya! 
 Kosakata-nya tidak dapat diubah secara 
tiba-tiba dan dia tidak dapat dibebaskan dengan 
cepat dari hal-hal yang biasa dia lakukan selama ini 
karena dia telah bereksperimen dengan hal itu 
berkali-kali. Dia hanya mendengar "KAU sudah 
dibebaskan. KAU adalah ciptaan baru!”, Tetapi ia 
kembali lagi ke jalan lamanya hanya beberapa hari 
setelah itu. Dia putus asa dan berkata, “Saya putus 
asa,” dan ini bukan jalannya. Kadang-kadang dia 
mengatakan bahwa mereka yang berjalan di jalan 
ini adalah orang-orang munafik karena tidak ada 
perubahan atau apapun dan mereka sama saja 
tanpa perubahan. Mereka adalah pelayan, 
pengkhotbah di gereja, tetapi mereka hidup 
sebagai orang munafik di luar, menggunakan kata-
kata sandungan dan bicara kotor. 
 Dia berusaha menghadiri perhimpunan 
gereja secara teratur, tetapi dia mendengar bahwa 
pertobatan sejati adalah tidak pernah kembali 
kepada dosa. Dia berusaha sangat keras dan dia 
gagal setiap kalinya dan jatuh dalam dosa yang 
sama di lain waktu. Jadi dia putus asa juga “Jika 
pertobatan saya tidak benar, mengapa harus 
bersusah payah?! Tetapi ketika dia tahu bahwa 
kehidupan spiritual adalah sebuah jalan dan bukan 
hanya satu langkah, dia memberanikan diri. 
 Ketika saya bercerita tentang bapa rohani 
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saya, dia sangat antusias untuk datang ke bapa 
saya supaya membantunya melalui sepanjang 
jalan yang sudah saya mulai berbulan-bulan yang 
lalu. 
 Kami berjalan di jalan itu bersama dan kami 
berbicara tentang cinta kasih Yesus untuk orang-
orang berdosa. Bapa saya sedang menunggu kami 
ketika kami tiba dan dia menyambut kami dan saya 
memperkenalkan teman saya kepadanya. Saya 
meninggalkan mereka bersama dan pergi… 
 SAYA sangat malu ketika teman saya 
meninggalkan saya dengan bapa rohaninya karena 
rambut saya keriting dan panjang dan ini 
mengganggu bagi para pendeta dan pelayan di 
gereja saya. Ini adalah sifat saya dan saya 
menyukainya dan saya berkata pada diri saya 
sendiri “Apakah Tuhan peduli jika saya memiliki 
rambut panjang atau pendek?” Saya merasa malu 
meskipun saya berbicara terus terang tentang 
banyak masalah, tetapi saya menjadi sangat 
pemalu ketika datang untuk berbicara tentang 
Tuhan dan hal-hal rohani. 
 Sang bapa rohani mengejutkan saya 
dengan senyum dan kesederhanaannya dan lebih 
lagi dengan penerimaannya terhadap saya tanpa 
komentar apa pun. Saya benci ketika seseorang 
menyerang privasi saya untuk bertanya tentang 
kehidupan pribadi saya secara detail. Hampir 
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semua orang yang saya temui bertanya kepada 
saya “Apa yang salah denganmu? Kenapa 
rambutmu panjang?!” Saya berpikir dalam hati 
“Mengapa kamu peduli? Apakah ini rambutku atau 
rambutmu? Uruslah urusanmu sendiri.” Bapa ini 
adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak 
bertanya, tetapi saya merasa seolah-olah saya 
sudah mengenalnya untuk waktu yang lama. Dia 
menjabat tangan saya dan bertanya, “Bagaimana 
kabarmu, anakku? 
Saya menjawab: Puji Tuhan, bapaku!  
Dia berkata: Bagaimana kabarmu? 
 Saya berkata: Seperti yang dikatakan teman 
saya bahwa saya sudah sangat jauh, bapa, dan 
saya telah melakukan begitu banyak hal yang 
memalukan. Dapat dikatakan bahwa saya 
kecanduan akan dosa, semua jenis dosa. Saya 
telah berusaha berulang kali untuk bertobat dan 
kembali kepada Tuhan, tetapi saya tidak berhasil. 
Namun, saya telah membaca sebuah buku berjudul 
"Bagaimana Saya Memulai?" dan saya terdorong 
ketika saya mengetahui bahwa kehidupan rohani 
adalah sebuah jalan, bukan hanya sebuah langkah. 
Oleh karena itu, saya mendapatkan kembali 
harapan setelah saya putus asa dan sudah begitu 
dekat dengan atheisme dan bunuh diri. Saya tidak 
tahu, tetapi saya sangat lelah dan tercabik! Saya 
datang kepada Anda, bapaku, ketika saya tahu 
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bahwa lebih baik jika ada seseorang yang 
membantu saya menemukan jalan. Saya datang 
kepada Anda, bapaku, setelah saya melihat 
perubahan nyata dalam kehidupan teman saya dan 
saya merasakan cinta sejati dan keinginan pribadi, 
bukan hanya sebuah kunjungan rutin. Juga, 
langkah-langkah praktis yang telah saya baca 
membuat jalan menjadi mudah. 
 Dia berkata: Sempurna, anakku! Selain 
langkah-langkah rohani yang telah kau baca 
tentang cara memulai yang akan kita ulas bersama, 
pada awalnya kita akan berbicara tentang seri 
sederhana berjudul "Yesus Mengasihi Orang-
Orang Berdosa". Kita harus menetapkan beberapa 
prinsip dasar sebelum kita mulai. 
 Saya berkata: Judulnya indah dan 
menggembirakan, bapaku! Saya telah berbicara 
dengan teman saya tentang hal itu. Itu jelas terlihat 
bahwa ia mendapat banyak manfaat darinya, bapa, 
tetapi apa buktinya bahwa Yesus mengasihi orang-
orang berdosa? 
 Dia berkata: Ada tiga bukti bahwa Yesus 
mengasihi orang-orang berdosa: 
 Bukti pertama adalah Firman Tuhan 
dalam Alkitab 
 Saya berkata: Tolong beri tahu saya secara 
detail, bapa, dan mohon bersabarlah dengan saya 
karena saya tidak ke gereja dan saya tidak banyak 
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membaca Alkitab sebelumnya dan saya tidak tahu 
apa-apa tentang doktrin. Saya merasa seperti 
berada di China ketika saya menghadiri liturgi dan 
doa-doa yang dikatakan dalam bahasa Koptik. 
Saya berharap Anda memulai dengan saya 
sebagai seorang anak dalam urusan spiritual. 
 Dia berkata: Yesus mencintai anak-anak 
dan Dia berkata, “Biarkanlah anak-anak kecil itu 
datang kepada-Ku, dan jangan kamu menghalang-
halangi mereka, karena Kerajaan Allah adalah milik 
mereka.” (Lukas 18:16) 
Adapun kasih-Nya bagi orang-orang berdosa, Dia 
berkata, “Bukan orang sehat yang membutuhkan 
dokter, tetapi orang sakit. Aku tidak datang untuk 
memanggil orang benar, tetapi orang berdosa.” 
(Markus 1:17) 
 Dan mereka berkata tentang Dia bahwa “Ia 
mengasihi orang-orang berdosa” (Matius 11:19) 
 Dan juga “Karena begitu besar kasih Allah 
akan dunia ini, sehingga Ia memberikan Anak-Nya 
yang tunggal (dan satu-satunya), supaya setiap 
orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa 
melainkan beroleh hidup yang kekal.” (Yohanes 
3:16) 
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 Tuhan berkata 
dalam Yesaya "Mari 
sekarang, mari kita 
menyelesaikan masalah 
ini," firman TUHAN. 
"Meskipun dosamu merah 
seperti kirmisi, akan 
menjadi putih seperti salju; 
sekalipun berwarna merah 
seperti kain kesumba, 
akan menjadi putih seperti 
bulu domba.” (Yesaya 
1:18) 
 Saya berkata: Apa 
yang Dia maksud dengan 
kirmisi dan kain kesumba, 
bapaku? 
 Dia mengatakan: 
Kirmisi adalah warna yang 
sangat merah dan kain 
kesumba seperti warna 
cacing merah yang berarti tidak peduli seberapa 
menjijikkan dosamu, Tuhan berkata datanglah dan 
Dia akan membuatnya putih seperti salju dan bulu 
domba. 
 Saya berkata: Ini adalah kabar baik, bapaku! 
Bagaimana orang hidup tanpanya! 
 Dia Berkata: Jika kita tidak percaya Firman 

Adalah tepat bagi 
seseorang untuk 

berlatih sejak kecil 
untuk mengetahui 
nilai dari jiwanya 

yang dihargai oleh 
Tuhan dan yang 

mengejutkan 
makhluk surgawi. Ini 
akan menuntunnya 

untuk menyadari 
kelembutan Tuhan 

yang mengorbankan 
Anak-Nya yang 
tunggal untuk 
memulihkan 

keindahannya 
melalui darah-Nya 

yang berharga. 
~St. Jacob Alsarogy 
(Cinta Ilahi hal. 57) 
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Tuhan bahwa Dia mengasihi kita dan peduli 
kepada kita dan menerima kita tidak peduli betapa 
beratnya dosa kita, kita akan binasa! Dia adalah 
teman dari orang berdosa. Dia mengampuni dosa 
dan belas kasih-Nya berlimpah (Yesaya 55:7), 
tetapi tujuan utama iblis adalah menghancurkan 
hubungan kita dengan Tuhan dan membuat kita 
percaya bahwa Tuhan menyerah atas kita dan 
menolak kita karena kita sering jatuh. Iblis adalah 
pembohong dan bapa segala dusta. (Yohanes 
8:44) 
 Saya berkata: Memang benar bahwa saya 
banyak jatuh dan dosa-dosa saya sulit! 
 Dia berkata: Ada pernyataan yang sangat 
berbahaya, anakku, dan kita sering mengulanginya 
dan kita tidak tahu bahwa itu adalah alasan bahwa 
hubungan kita dengan Tuhan dihancurkan dan kita 
berpikir bahwa kita sedang lemah lembut karena 
menggunakan pernyataan ini. 
 Saya berkata (terkejut): Apa itu, bapaku? 
 Dia berkata: “Tuhan marah dengan saya,” 
 Saya berkata (dengan tergesa-gesa): Saya 
banyak jatuh dalam dosa; Bukankah ini membuat 
Tuhan marah dengan saya?  
 Dia berkata: Apakah kamu suka jatuh dalam 
dosa-dosa ini? 
 Saya berkata: Tidak. Saya ingin 
menyingkirkannya. Siapa yang bisa 
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menyelamatkan saya?  
 Dia berkata: Jika demikian, kamu tidak 
membuat marah Tuhan. Tuhan berkata kepadamu 
"Kekasih-Ku, iblis adalah orang yang membuatku 
dan membuatmu marah." Umpamanya seperti 
seorang anak kecil yang berjalan di jalan dan orang 
jahat melemparkan sampah padanya. Akankah 
ayahnya marah padanya atau pada si jahat? 
 Saya menjawab: Si jahat tentu saja. 
 Dia berkata: Dengan cara yang sama, ketika 
kita jatuh dalam dosa maka kembalilah kepada 
Tuhan dengan cepat dan ketahuilah bahwa Tuhan 
mengasihi kita, membersihkan kita dan menerima 
kita. Pepatah bahwa saya membuat Tuhan marah 
adalah dari iblis untuk menghalangi orang berdosa 
untuk kembali kepada Bapa dan membuatnya takut 
pada Tuhan. Orang berdosa tidak merasa aman 
dengan Tuhan dan dia mengharapkan hukuman, 
bukan bantuan. Mengapa dia kembali kepada 
Tuhan untuk mendapatkan hukuman? Lebih baik 
tetap di dalam dosa. Orang berdosa akan berusaha 
untuk menyenangkan hati Ayahnya yang sulit dan 
tidak peka untuk kemungkinan bahwa Bapa-Nya 
menerima dia. Seiring berjalannya waktu, menjadi 
semakin sulit bagi orang berdosa ini untuk kembali 
kepada Tuhan dan dia putus asa dan berkata 
kepada dirinya sendiri: "Tuhan sudah muak dengan 
saya". Pada saat itu, iblis tertawa dengan jahatnya 
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"Ha ha kau telah jatuh ke tanganku yang tanpa 
ampun." 
 Saya berkata: wow, itu benar-benar kata 
jahat dan itu adalah kata yang merusak. Saya tidak 
mengerti tipuannya setan. 
 Dia berkata: Ada sebuah desa besar yang 
memiliki sejumlah kecil orang Kristen. Desa jenis ini 
membutuhkan perhatian khusus dari Gereja dan 
para pelayannya. Kekurangan sebuah gedung 
gereja di desa atau terdekatnya dan pelayanan 
yang jarang menyebabkan budaya yang jauh dari 
Injil dan Kristus di antara orang awam. Karena itu, 
mereka menjadi mangsa yang mudah untuk iblis 
dan para pengikutnya. Seorang pria melakukan 
perjalanan ke Yordania untuk bekerja di sana 
meninggalkan istrinya dua tahun dan anaknya yang 
masih muda. Dia berjanji untuk mengiriminya surat 
setiap bulan dan sejumlah uang untuk 
mendukungnya. Dia menyarankan dia untuk 
membawa surat itu ke keluarganya untuk 
membacakannya untuknya karena dia buta huruf 
dan untuk menguangkan ceknya. Seperti yang 
dijanjikan, dia mulai mengiriminya surat setiap 
bulan beserta cek dan dia biasa pergi ke 
keluarganya di desanya untuk membacakan surat 
untuknya dan mencairkan cek itu. Namun, ia mulai 
mengambil jalan pintas dan pergi ke tetangganya 
dan memintanya untuk mencairkan cek karena 
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desanya jauh. Beberapa bulan berlalu, dia mulai 
memintanya untuk juga membaca surat untuknya. 
Untuk menghemat perjalanan ke kantor pos, ia 
meminta karyawan di sana untuk memberikan 
surat dan cek kepada orang itu. Dia kemudian 
mulai mencairkan cek dan membaca surat 
untuknya setiap bulan. 
 Suatu hari, anaknya menjadi sakit dan dia 
mengabaikannya karena kurangnya pendidikan 
dan kondisinya memburuk. Tetangganya 
mengambil keuntungan dari situasi dan berbohong 
kepadanya ketika dia membaca surat untuknya. 
Tetangga itu memberitahunya bahwa suaminya 
mengetahui kondisi anak itu dan kurangnya 
perawatan dan bahwa dia akan menghukumnya 
dengan sangat. Sang istri menjadi takut dan 
mempercayai kebohongan itu. Orang jahat itu 
kemudian mulai berbicara kepadanya dengan licik 
yang mengatakan kepadanya bahwa, “Jangan 
takut. Aku akan melindungimu.” Dia mulai 
membuatnya takut pada suaminya hari demi hari 
dan dia membuatnya takut dengan surat-surat 
palsu dan membuat kebohongan-kebohongan. Di 
sisi lain, dia mulai mengucapkan kata-kata cinta 
kepadanya. Karena dia sangat takut, dia 
meninggalkan Kristus dan menikahi tetangganya 
itu. Sang suami kembali setelah dua tahun dan 
melihatnya di jalan, maka berteriaklah dia, “Kau 
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tidak ada hubungannya denganku. Aku akan 
memanggil polisi jika kamu mengatakan sesuatu.” 
Pria itu kaget dan bertanya: Apa yang kau 
katakan?” 
 Dia berkata: "Kamu bukan suami saya dan 
saya tidak mengenalmu." Dia kemudian terkejut 
ketika dia mengetahui semua kebohongan yang 
diceritakan kepadanya oleh tetangganya. 
 Karena itu, kamu juga, jika kamu tidak 
menerima ajaran Yesus dan kasih-Nya bagi dirimu 
sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Suci. Jika 
kamu percaya kebohongan bahwa Tuhan marah 
padamu dan muak denganmu dan bahwa Ia akan 
menghukummu dan bahwa kamu tidak 
berpengharapan dan kesempatan telah 
melewatimu, dengan pertobatan yang palsu dan 
keselamatan yang instan dan bahwa jika kita 
kembali kepada dosa, kita tidak benar-benar 
bertobat dan bahwa waktu telah berlalu dan kita 
tidak dapat diselamatkan… Itu tidak masuk akal 
anakku dan itu tidak benar atau tidak praktis. Itulah 
yang membuat kita putus asa dan kehilangan 
harapan dalam diri kita sendiri dan dalam 
penerimaan Tuhan terhadap kita. 
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  Tetapi Yesus 
mengasihi semua 
orang berdosa; Dia 
mengasihi para 
pezinah, Dia tidak 
menolak 
homoseksual, Dia 
bersukacita jika 
seorang atheis 
kembali tanpa 
mempermalukan 
siapa pun, Dia 
mengasihi dan 
menerima kita tanpa 
syarat, Dia bahkan 
tidak 
mendahulukan 
pertobatan untuk 
kasih-Nya dan Dia 
bahkan tidak 
mengkondisikan 
keselamatan-Nya 
atau pengampunan-
Nya. 
 Saya berkata: pelan-pelan, tolonglah, bapa, 
karena saya lambat dalam memahami. Apa 
maksudnya dengan Ia tidak membutuhkan 
pertobatan untuk kasih-Nya atau keselamatan-

Ayah yang berbelas kasih 
tidak membenci putra 

kesayangannya di saat-
saat lemah dan putus asa, 
tidak peduli betapa lemah 
dan jahatnya putra ini. Dia 

membuka tangannya 
untuknya dan 

menunjukkan cintanya 
untuk menyelamatkannya 

dari kelemahan dan 
dosanya. Tuhan adalah 
dokter jiwa yang pandai; 

Dia sangat mencintai 
pasiennya, betapapun 

ganasnya penyakit 
mereka. Ini bukan karena 

kecintaannya pada 
penyakit, tetapi untuk 

menyelamatkan pasien-
pasiennya dari beratnya 

penyakit.  
~ Guru agung Origenes: 

Cinta Ilahi hal. 365 
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Nya. 
 Dia berkata: Tuhan mengasihi kita ketika 
kita tidak bertobat. Dia mengasihi kita saat kita 
masih berdosa. Dia tidak mengatakan bertobatlah 
dan aku akan mencintaimu. Sebenarnya, ada ayat 
yang kita sebut "rahasia transformasi" dalam 
kehidupan semua manusia. Siapa pun yang 
menerimanya, hidupnya berubah dari kekalahan 
menjadi kemenangan dan dari perbudakan iblis 
menjadi kebebasan Kristus dan dari kegelapan 
dosa ke terang kebenaran. 
 Saya berkata: Ayat mana yang berisi 
rahasia ini, bapaku?! 
Dia berkata: Ini ada di surat St. Paulus kepada 
orang-orang Roma (5: 8) "Sementara kita masih 
orang berdosa, ..." 
Ini berarti bahwa kita masih orang berdosa, kita 
tidak bertobat, kita tidak berubah dan kita tidak 
kembali. 
“tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya sendiri bagi 
kita dalam hal ini: ketika kita masih berdosa, Kristus 
telah mati untuk kita.” 
 Ini berarti bahwa kasih Tuhan bagi kita 
ditunjukkan tanpa syarat apapun. Cinta-Nya 
kepada kita tidak menuntut apa pun dari kita untuk 
didemonstrasikan bagi kita. Terus terang, jika kita 
tidak menerima kenyataan bahwa Tuhan 
mengasihi kita sementara kita berdosa, kita tidak 
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akan pernah kembali kepada-Nya atau kita akan 
pernah bertobat. 
 Saya bertanya: Bagaimana itu bisa terjadi, 
bapaku? 
Dia berkata: Kristus datang untuk menyelamatkan 
kita dari dosa. Kita tidak bisa melakukannya 
sendiri. Dia adalah dokter dan kita adalah pasien; 
kita pergi pada Dia untuk disembuhkan. 
(Tiba-tiba, bapa meletakkan tangannya di perutnya 
dan menjerit kesakitan.) 
 Saya berkata: apa yang terjadi, bapaku?  
 Dia kesakitan mengatakan: Uh uh! 
 Saya berkata (ketakutan): Mari kita pergi ke 
rumah sakit dengan cepat.  
 Dia berkata: Uh uh! 
 Saya berkata: Ayo cepat pergi, bapa!  
 Dia berkata: Aku akan pergi. Aku akan pergi, 
tetapi tidak sekarang. Uh uh! 
 Saya berkata: Cepat, bapa!  
 Dia berkata: Aku akan pergi, tetapi setelah 
aku sembuh.  
 Saya berkata: Cepatlah, bapa!  
 Bapa mulai tertawa di sini dan berkata: Aku  
akan pergi, tetapi setelah aku sembuh. (Apakah 
Anda mengerti?)  
 Saya berkata sambil tersenyum: Anda 
membuat saya takut, bapaku, tetapi itu adalah  
contoh praktis yang jelas (saya hanya berharap  



19 
 

Anda memberi tahu 
saya sebelumnya 
supaya saya tidak 
takut.) 
 Dia berkata: 
Tidak masuk akal 
bahwa saya 
disembuhkan 
terlebih dahulu dan 
kemudian saya 
pergi ke dokter. 
Saya pergi ke dokter 
karena saya sakit. 
Demikian juga, tidak 
masuk akal untuk 
menyingkirkan dan 
dibebaskan dari 
dosa dan kemudian 
baru saya pergi 
kepada Kristus dan 
menerima kasih-
Nya. 
 Saya 
berkata: Tuhan 
mengasihi saya 
ketika saya masih 
berdosa dan ketika 
saya jatuh dalam 

Ketika Anda jatuh dalam 
dosa, janganlah bergantung 
pada diri Anda sendiri dan 
menanyakan “bagaimana 
hal ini terjadi pada saya?” 

Ini adalah suara 
kesombongan dan 

keangkuhan. Sebaliknya, 
rendahkan diri Anda dan 

angkat mata Anda kepada 
Tuhan dan katakanlah 

dengan seluruh keberadaan 
Anda: Apa yang Engkau 

harapkan dari orang yang 
lemah dan berdosa seperti 
saya, Tuhanku, kecuali hal-

hal seperti itu. Berterima 
kasihlah kepada-Nya 

setelahnya bahwa, hal ini 
tidak bertahan lebih lama 

daripada yang seharusnya 
dan katakan “Tanpa belas 

kasihan-Mu yang tanpa 
batas, oh Tuhan, ini tidak 
akan berhenti pada titik ini 

tetapi saya akan jatuh 
dalam dosa yang lebih 

buruk.” 
~St. Theophan the Hermit 

(P. 86) 
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dosa yang paling keji. 
 Dia berkata: Ya, setiap kali kamu jatuh 
dalam dosa besar, Allah semakin mengasihimu. 
(Roma 5:20) 
 Saya berkata: Ini adalah ajaran yang baru 
dan aneh. Kok bisa? 
 Dia berkata: Dokter orthopedi memiliki lima 
anak; salah satu dari mereka adalah bermain bola 
dan dia mematahkan kakinya. Ayahnya 
membawanya ke rumah sakit dan mereka 
memasukkan kakinya ke dalam gips. Anak mana 
yang akan dia lebih perhatikan? 
 Saya berkata: Anak yang patah kakinya, 
pasti. 
 Dia berkata: Tiga hari kemudian, seorang 
putra lain menuruni tangga dan dia jatuh dan 
mematahkan tulang panggulnya. Anak mana yang 

akan dia perhatikan sekarang?! 
 Saya berkata: Pastilah, anak 
yang tulang panggulnya patah. 
 Dia mengatakan: Seminggu 
kemudian, anak yang lebih 
muda itu terluka dalam 
kecelakaan dan patah tulang 
yang berkelanjutan di tulang 
belakang dengan beberapa 

memar. Anak mana yang akan dia perhatikan 
sekarang?! Apakah dia akan menjaga anak-anak 

Di mana dosa 
berlimpah, 

biarlah 
anugerah-Mu 

jauh lebih 
berlimpah 

juga.  
~Liturgi Ilahi 



21 
 

yang sehat atau dengan orang yang patah kakinya 
atau yang terakhir? 
 Saya berkata: Yang terakhir, tentu saja, 
karena kondisinya sangat kritis. 
 Dia berkata: Demikian juga, Tuhan 
mengasihi dan mengurus orang-orang berdosa, 
seperti yang Tuhan Yesus nyatakan dalam 
perumpamaan tentang Domba yang Hilang, bahwa 
Gembala meninggalkan sembilan puluh sembilan 
dan mencari yang hilang karena itu adalah 
kebutuhan yang kritis. Setan yang adalah pendusta 
dan bapa segala dusta.” (Yohanes 8:44) 
berbohong dan berkata, “  
 “Tuhan sudah muak denganmu. Tuhan 
mengasihi orang-orang kudus tetapi Dia 
mempersiapkan neraka untukmu. Manusia 
yang kasihan dan patut disayangkan karena 
mencoba menyembuhkan dan membebaskan 
dirinya, tetapi sia-sia.” 
 Karena Tuhan sedang mempersiapkan 
neraka bagi manusia sehingga dia membangun 
rasa takut dan ketakutan dalam pikirannya 
secara tidak sadar dari Tuhan dan kadang dia 
bisa mencapai tingkat membenci Tuhan dan 
menolak Dia. 
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Seorang anak di kelas tiga sedang bermain di 
Sekolah Minggu dan guru itu memberi tahu dia: 
siapa pun yang bermain di Sekolah Minggu, Tuhan 
akan mengirimnya ke neraka. Anak itu pulang dan 
mengambil gambar Yesus Kristus dan 
membakarnya di atas kompor. Ibunya pergi ke 
dapur dan berteriak padanya "Apa yang kamu 
lakukan, Nak?" Anak itu menjawab: "Saya akan 
membakar Dia sebelum Dia membakar saya." Dia 
bertanya kepadanya "Apa yang kamu katakan?" 
Dan dia menjawab "Seorang guru di Sekolah 
Minggu mengatakan kepada saya bahwa Tuhan 
Yesus akan mengirim saya ke neraka jadi saya 
ingin membakar Dia 
sebelum Dia membakar 
saya.” 
 Saya berkata: 
Wow, sampai sejauh itu! 
 Dia berkata: Ya, 
anakku. Jika kita tidak 
menerima kasih Tuhan 
bagi kita sementara kita 
masih dalam dosa 
seperti yang dinyatakan 
Alkitab, kita akan 
mencapai titik untuk 
menolak Tuhan dan 
bahkan membenci Dia 

Kematian bagi 
mereka yang mengerti 

adalah keabadian 
tetapi bagi orang-
orang bodoh yang 

tidak memahaminya 
adalah kematian. Kita 

seharusnya tidak 
takut pada kematian 
ini tetapi takut akan 

kebinasaan jiwa yang 
terjadi karena 

kurangnya 
pengetahuan tentang 

Allah. 
~St. Anthony. 
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tanpa menyadarinya dan ini adalah hal yang sama 
dengan atheis. Sebagaimana St. Agustinus 
berkata, “Di balik setiap kasus Atheisme ada 
sebuah keinginan.” Atheis adalah orang yang 
memiliki hasrat. 
 Dan karena dia 
berpikir bahwa Tuhan 
membencinya karena hasrat 
dan dosanya, dia juga mulai 
membenci Tuhan dan 
menolaknya. Tetapi jika dia 
menerima bahwa Allah 
mengasihi dia ketika dia 
masih dalam dosa, itu akan 
menjadi awal pertobatannya. 
 Saya berkata: Apakah ini berarti bahwa kita 
tetap dalam dosa karena Tuhan mengasihi kita 
tidak peduli apa pun itu? 
 Dia berkata: Seorang ayah mencintai 
putranya yang terluka dalam kecelakaan dan orang 
yang mematahkan tulang punggungnya dan orang 
yang mematahkan tulang panggulnya, tetapi dia 
tidak suka dia tetap sakit atau patah. Demikian 
juga, Tuhan mengasihi orang yang berdosa, tetapi 
Ia tidak suka bagi orang berdosa untuk tetap tinggal 
di dalam dosa. 
 Karena dosa adalah sebuah penyakit yang 
menyebabkan kematian dan kehancuran. Jika 

Allah sangat 
membenci dosa 

(karena itu adalah 
dosa) tetapi Ia 

sangat mengasihi 
orang berdosa 

(karena ia adalah 
anak-Nya) 

~St. Yohanes 
Krisostomus 
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dosa memiliki apapun itu yang baik dan 
bermanfaat, Tuhan tidak akan menjauhkannya dari 
manusia karena Dia menyediakan kepada kita 
segala sesuatu “yang limpah untuk dinikmati” (1 
Timotius 6:17). 
 Jatuh dalam dosa seperti berjalan di jalan 
dan iblis memukul kepala saya. Ketika saya pulang 
ke rumah pada bapa saya, dia akan menghibur 
saya dan mendorong saya dan mengatakan 
"Jangan takut, sayangku, dan saya akan mencari 
siapa pun memukulmu." 
TAPI apa yang akan Anda katakan untuk orang 
yang pergi pada setan untuk dipukuli supaya Tuhan 
bisa menghiburnya? 
 Saya berkata: Orang itu mungkin gila. 
Maafkan saya, mungkin dia bodoh! 
 Dia berkata: Tuhan mengasihi kita ketika 
iblis membuat kita jatuh dalam dosa. Dosa adalah 
rasa sakit, sakit hati, rasa bersalah dan rasa takut. 
Kita membutuhkan kasih Yesus dan penghiburan, 
jaminan, dan kesembuhan-Nya, tetapi tidak ada 
orang waras yang akan mengatakan biarkan saya 
sakit dengan tujuan agar Allah dapat menghibur 
saya. 
 Saya berkata: Tepat, bapaku. Anda 
mengklarifikasi poin yang sangat penting. Anda 
menyebutkan kepada saya bahwa pertobatan 
bukanlah suatu kondisi untuk cinta dan juga bukan 
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kondisi untuk pengampunan. Saya mengerti bahwa 
Tuhan mengasihi saya jika saya bertobat atau 
tidak, tetapi alasan untuk pertobatan adalah bahwa 
Dia mencintai saya sehingga saya kembali kepada-
Nya. Namun, apakah artinya bahwa pertobatan 
bukanlah syarat untuk pengampunan? Mungkinkah 
Tuhan akan memaafkan saya tanpa pertobatan? 
 Dia berkata: 
 Pertobatan bukanlah suatu kondisi untuk 
pengampunan  
 Tapi  
 Itu adalah cara untuk menerima 
pengampunan 
 Saya berkomentar: Maaf, saya tidak 
mengerti poin ini. 
 Dia menjawab: Anak yang Hilang; dia tinggal 
dengan babi, hidup dengan pelacur dan menyia-
nyiakan uang ayahnya dengan pemborosan. 
Namun, ayahnya masih mencintai dan 
menunggunya, mengawasi jalan setiap pagi untuk 
mengantisipasi kepulangannya. Meskipun 
putranya hidup dengan babi dan dalam dosa, sang 
ayah memaafkan setiap kesalahan, dan hatinya 
penuh dengan cinta untuk putranya. 
 Demikian, pertobatan bukanlah suatu 
kondisi tetapi suatu jalan 
 Pertobatan adalah satu-satunya cara yang 
diambil sang putra untuk menerima pengampunan. 
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Karena pengampunan telah ada disana sebelum 
putranya kembali, tetapi jika dia tidak mengambil 
jalan kembali (pertobatan), dia tidak akan 
menerima pengampunan terlepas dari 
keberadaannya telah diampuni. 
 Selain itu, ada tertulis “Kembalilah kepada-
Ku, karena Aku telah menebus engkau” (Yesaya 
44: 22) dan bukan “Aku akan menebusmu”; Saya 
kembali karena Tuhan telah menebus saya, 
sehingga saya kembali untuk menerima 
penebusan. 
 Saya berkata: Saya mengerti, bapaku, 
bahwa Tuhan selalu mengampuni saya, dan 
pertobatan itu bukan syarat untuk pengampunan 
saya, tetapi jalan kembali untuk menerima 
pengampunan ini. Jika saya tidak kembali, saya 
tidak akan menerima pengampunan dan akan 
binasa terlepas dari keberadaannya. 
 Tetapi saya punya pertanyaan: Anda 
mengatakan bahwa Tuhan tidak ingin manusia 
binasa, tetapi manusia dengan kehendak 
bebasnya yang menolak Tuhan (hidup) dan 
menjauh dari-Nya (kematian); jadi, saya tidak 
menginginkan kehendak bebas seperti itu, saya 
tahu diri bahwa saya hanya menginginkan 
kefasikan dan kekotoran. Bagian dalam saya 
dipenuhi dengan kejahatan dan kekotoran 
menguasai keberadaan di dalam saya. Saya tidak 
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menginginkan kemauan saya, saya ingin Tuhan 
membimbing saya di jalan, bahkan jika 
bertentangan dengan kemauan saya!! 
 Dia berkata: Itu adalah pertobatan, nak. 
Ini adalah awal yang tepat dari kehidupan spiritual, 
dan kamu telah memulainya. Ini adalah langkah 
tersulit bahwa engkau mengakui kerusakan dan 
dosamu tanpa keras kepala atau pembenaran, 
tetapi engkau menerima untuk menyerahkan 
kehendakmu kepada Tuhan dengan pilihan 
bebasmu sendiri. Kepercayaan dan percaya pada 
firman Tuhan, yang mengatakan: "Orang yang 
datang kepada-Ku, tidak akan pernah Ku usir" 
(Yohanes 6: 37), karena selama kamu telah 
menyerahkan kehendak dan hidupmu kepadanya, 
dia bertanggung jawab untukmu dan 
menyelamatkanmu, karena ia “mampu 
menahanmu dari tersandung, dan yang membawa 
kamu dengan tak bernoda di hadapan kemuliaan-
Nya dengan sukacita yang luar biasa” (Yudas 24). 
 Saya bertanya: Apa maksudmu bapaku? 
Saya tidak akan melakukan dosa lagi?! 
 Dia menjawab (tersenyum): Saya tidak 
bermaksud demikian. Yang saya maksud adalah 
kamu seorang pasien dan telah menyerahkan 
dirimu ke tangan Bapamu yang penuh kasih 
sayang, yang juga dokter yang baik. Karena itu, 
tanggung jawab telah menjadi milik-Nya; 
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kesembuhanmu adalah tanggung jawab-Nya 
sendiri. Namun, penyembuhan ini tidak akan terjadi 
dalam sekejap mata, tetapi semuanya akan 
memakan waktu. 
 Anda hanya harus terus minum obat 
(sarana Kasih karunia),  
agar mengikuti instruksi dokter (Alkitab) 
 Dan agar menghindari penyebab infeksi 
(berteman dengan si jahat) 
 Dan Anda akan menemukan diri Anda 
menjadi lebih baik setiap hari 
 Sampai Anda sepenuhnya pulih. 
 Dan apa yang paling membantumu dalam 
hal ini adalah kepercayaanmu kepada sang dokter; 
ayahmu. 
 Pertama: kepercayaanmu pada cinta-Nya 
 Sebab senyum dokter dan kata-kata manis-
Nya memiliki efek terbesar pada penyembuhan 
orang sakit, dan kepercayaan bahwa Dia 
mengasihimu dan tidak akan menyakiti, mencela, 
atau mengataimu “Mengapa kau sakit? Kau bebal, 
najis dan tidak layak.” 
 Kedua: kepercayaanmu pada 
kemampuan-Nya 
 Pastikan sepenuhnya bahwa doktermu 
(Tuhan) dapat menyembuhkan semua penyakitmu, 
dan untuk membebaskanmu, apa pun dosamu. 
 Saya bertanya: akankah saya benar-benar 
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dibebaskan dari semua dosa, kebiasaan, dan 
kenajisan saya? 
 Dia menjawab: Kitab suci mengatakan: “Itu 
akan terjadi pada hari TUHAN mengakhiri 
kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang 
dipaksakan kepadamu” (Yesaya 14: 3). 
 Tuhan berkata, dan itu pasti akan terjadi. 
 Saya berkata: Dan akankah hari itu datang 
selama saya hidup di dunia ini? Maksud saya, 
akankah hari itu datang hari ketika saya tidak lagi 
memiliki dosa, kesalahan atau kebiasaan? 
 Dia menjelaskan: Ini bukan niat kita, atau 
target kita. Yang kita targetkan adalah hubungan 
cinta sejati dengan Tuhan. Akan ada hari ketika 
sang putra pulih, bangun, bermain dan bersukacita 
bersama ayahnya, TAPI selama dia ada dalam 
kehidupan ini, dia tetap terkena infeksi, TAPI tetap 
saja sama, selama dia bersama ayahnya, dia tetap 
aman, dan jika dia terinfeksi, ayahnya tidak akan 
meninggalkannya karena tanggung jawab untuk 
menyelamatkan dan menyembuhkannya adalah 
tanggung jawab penuh ayahnya dan Dia benar-
benar menjamin bahwa (Ibrani 7:22). 
 Saya berkata: kata-katamu sangat 
menggembirakan dan menghibur, bapa. 
Memperbarui kepercayaan diri saya bahwa saya 
dicintai dan diterima, dan bahwa masih ada 
harapan setelah kehilangan harapan sementara 
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bisikan setan menangis di telinga saya: “tidak ada 
harapan. Anda adalah orang berdosa yang 
berdosa. Anda kotor sekali”, terutama ketika 
saya menjadi remaja dan mulai termakan oleh 
nafsu dan kebiasaan muda, dan menonton hal-hal 
tidak senonoh, apakah Anda mengerti maksud 
saya, bapa? 
 Dia berkata: Aku mengerti maksudmu, Nak. 
Ini bukan keadaanmu sendiri, melainkan keadaan 
semua pemuda seusiamu, dan itu adalah perang 
yang alami. 
 Saya berkata (merasa lega): sungguhkah, 
bapa? 
 Dia menjawab: ketika orang muda mulai 
berperang melawan dengan nafsu dan kebiasaan 
muda, dan mereka jatuh, setan melawan mereka 
menggunakan keputusasaan, memandang rendah 
diri mereka sendiri dan membuat kesalahpahaman 
bahwa mereka kotor. Konsekuensinya, mereka 
berpikir bahwa Tuhan menolak mereka, dan bahwa 
mereka memprovokasi kemarahan-Nya ketika 
mereka dikalahkan oleh setan. Tetapi 
kebenarannya benar-benar berbeda. 
 Saya memotongnya (seolah-olah seseorang 
telah menggambarkan keadaan saya secara 
akurat): Bagaimana bisa?! 
 Dia berkomentar (dengan tenang dan penuh 
kasih seperti seorang dokter yang mengganti 
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balutan pakaian dengan semua cinta dan 
perhatian): Perang Setan bersifat sementara; 
selama masa kanak-kanak, kita berperang 
melawan dengan cercaan, bersumpah dan 
berbohong yang dapat kita pelajari dari jalan atau 
dari sekolah. Selama masa muda, perangnya 
adalah nafsu, kebiasaan dan pandangan tidak 
senonoh sementara setelah lulus dan bekerja, 
perang itu menjadi tentang kekhawatiran dan 
kesibukan. 
 Setan pada masa kanak-kanak itu muda 
sehingga sesuai dengan anak, dan setelah masa 
kelulusan mulai menjadi tua pada saat itu, 
sementara setan muda sangat kuat dan 
melelahkan. Karena pemuda dicirikan oleh 
semangat dan kekuatan, jika mereka jatuh ke 
dalam dosa, mereka terganggu, menjadi sedih dan 
tersinggung “bagaimana bisa aku jatuh?!” (bahkan 
jika seorang pemuda dikalahkan dalam permainan, 
Anda akan menemukan bahwa dia menjadi marah 
dan membuat sebuah gunung keluar dari sarang 
tikus.) 
 Saya menambahkan: Engkau benar! Jika 
saya kalah dalam permainan apa pun, saya 
terganggu, dan jika itu adalah permainan komputer, 
saya berharap saya dapat menghancurkan 
perangkat itu. 
 Dia berkata: Tetapi dalam kehidupan 
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spiritual, kita melawan Setan. Jika kamu 
dikalahkan, bangkitlah dengan cepat, jangan 
menyerah dan jangan memberikan telinga kepada 
suaranya yang mengerikan: “Kau adalah kasus 
tanpa harapan; kau adalah orang berdosa yang 
paling berdosa, dan kotor sekali. " 
 Saya bertanya: Dan ketika dia membisikkan 
kata-kata itu ke telingaku, apa yang harus saya 
lakukan, bapa? 
 Dia menjawab: Jawablah dia dan katakan:  
“Darah Yesus telah membersihkan saya dari 
segala dosa. Darah Yesus telah membersihkan 
saya dari segala dosa”, ulangi sampai perang itu 
berakhir, karena firman Allah adalah sebuah 
pedang; bawalah dan lawanlah Setan dengan itu 
bukannya malu dan terganggu. Dan pastikan 
bahwa engkau dicintai dan diterima, dan bahwa 
kamu dikuduskan melalui darah Yesus terlepas 
dari berapa kali engkau jatuh dalam dosa, bahkan 
jika satu juta kali sehari; Akan tetapi, jangan 
menganggap enteng dan jangan menyerah. 
 Saya berkata: Suara-suara ini benar-benar 
membuat saya menyerah, dan tidak hanya untuk 
menyerah, saya akan kehilangan pikiran saya *1. 
Tolong, bapa jangan tinggalkan saya sampai 
engkau menyelesaikan program untuk saya seperti 
yang engkau lakukan dengan teman saya. 
*1 Beberapa remaja benar-benar menderita penyakit 
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psikis (jiwani) sebagai akibat dari perasaan kotor dan 
rendah diri. 
 Dia berkata: Yesus tidak akan pernah 
meninggalkan kita. Kita akan berjalan selangkah 
demi selangkah. Bagaimana cara berdoa? 
Bagaimana cara terbebas dari jatuh berulang? 
Bagaimana cara mempercayai pengampunan? 
 Dan banyak hal lain yang akan kita bahas 
satu per satu, dan atas karunia Tuhan Yesus, kita 
akan melangkah selangkah demi selangkah. 
 Saya berkata: Saya menginginkan latihan 
rohani yang praktis, bapa. Teman saya memberi 
tahu saya bahwa setiap kali kita akan berlatih untuk 
menerapkan dalam hidup saya. Tapi saya berharap 
mengambil bentuk langkah sederhana yang sesuai 
dengan kondisi sederhana saya, seperti yang 
engkau lihat. 
 Dia berkata: Benar, kita akan mengambil 
praktik praktis untuk merasakan hasilnya. Kita akan 
fokus pada dua level: pikiran dan tindakan; pikiran 
untuk mengubah pemikiran lama dari dunia yang 
darinya kita dipengaruhi, dan tindakan yang 
merupakan tingkat praktis. Ini terdiri dari aplikasi 
praktis. Jadi, maafkan saya, kita akan 
berkonsentrasi pertama di pikiran dengan 
beberapa praktik sederhana. Dan saya akan 
memberi tahu Anda langkah-langkah praktis dalam 
tiga poin. 
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 Saya bertanya: Apa itu, bapa? 
 Dia menjawab: Pertama, baca Alkitab. 
Saya berkata: Bapa, saya belum membaca Alkitab 
sejak saya lahir kecuali mungkin sekali atau dua 
kali! 
 Dia berkata: Yah, kita akan memiliki awal 
yang sederhana yang cocok untukmu. Baca satu 
ayat sehari. 
 Saya berseru: Hanya satu ayat! 
 Dia berkata: Tolonglah, Nak, melangkahlah 
dengan saya selangkah demi selangkah; satu ayat 
sehari selama seminggu, dua ayat untuk minggu 
kedua, satu paragraf untuk yang ketiga, setengah 
bab untuk yang keempat, dan lanjutkan dengan 
angka ini selama satu tahun. Apakah kamu bisa 
melakukan ini? 
 Saya berkata: Ini sangat sederhana. Saya 
bahkan bisa membaca lebih dari ini ... 
 Dia berkata: Tolong, jangan baca lebih, dan 
jika kamu berhenti membaca selama lebih dari dua 
minggu, mulailah dari yang sangat awal; satu ayat 
kemudian dua dan seterusnya. Hal yang paling 
penting dalam membaca Alkitab adalah untuk 
mengubah janji dan kata-katanya menjadi doa dan 
tidak hanya membaca untuk mendapatkan 
informasi, dan dengan rahmat Tuhan, kita akan 
membahas ini secara detail sambil berbicara 
tentang cara membaca Alkitab. 
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 Saya bertanya: 
Mengapa demikian, 
bapa, saya telah 
mendengar bahwa 
engkau membuat 
teman saya membaca 
tiga bab sehari dengan 
doa dari Agpeya. 
 Dia berkata: 
Temanmu mulai seperti 
kamu, dan dia mulai 
tumbuh secara 
bertahap dan tidak 
dalam sekejap mata, 
pada dasarnya perkembangan adalah prinsip kunci 
yang mendasari pertumbuhan dan berkelanjutan 
yang baik secara fisik maupun spiritual. 
 Saya berkata: Ini adalah Alkitab, bagaimana 
dengan doa?  
 Dia berkata: Sejak kapan kamu tidak 
berdoa?  
 Saya berkata: Saya tidak ingat apakah itu 
satu tahun atau lebih.  
 Dia berkata: baik, satu menit sehari selama 
seminggu kemudian dua menit selama dua 
minggu, dan teruskan lima menit selama tiga bulan; 
dan seperti yang disepakati, tidak lebih, tidak 
kurang! 

Dengan cara yang 
sama dokter membenci 

penyakit pasien dan 
bekerja untuk 

menyembuhkan 
penyakit dan 

menyembuhkan pasien, 
Tuhan bekerja di dalam 

kita dengan kasih 
karunia untuk 

memencar dosa dan 
membebaskan 

manusia. 
~ St. Agustinus 
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 Saya bertanya: Apa yang harus saya 
katakan saat berdoa? 
 Dia menjawab: 
berdoa sesuai dengan 
kebutuhanmu (tiga hal: 
hal-hal rohani, masalah 
fisik dan untuk orang lain.) 
 Saya bertanya: Apa 
artinya itu? 
 Dia menjelaskan: 
Berdoalah kepada Tuhan 
untuk melindungimu dari 
kefasikan, dosa, nafsu dan  
dosa lain apa pun yang 
kamu lawan, dan katakan 
“maafkan saya, Tuhan, 
untuk ini dan itu” lalu kemudian mintalah untuk 
masalah fisikmu, belajar atau bekerja dan 
kebutuhan fisik lainnya, dan mintalah untuk orang 
lain 
 Keluargamu (ayah, ibu, anak-anak, saudara 
kandung...), dan juga berdoa bagi siapa saja yang 
mengganggumu. 
 Saya berkata: Mengapa saya harus berdoa 
... bisakah saya meminta mereka …? 
 Dia berkata (tersenyum): Tidak. Berdoalah 
agar Tuhan dapat mengubahnya karena cara 
terbaik untuk menyingkirkan musuh adalah dengan 

Pertumbuhan terjadi 
secara bertahap dari 
masa kanak-kanak 
hingga kedewasaan 
dan kesempurnaan 
dalam Kristus. Oleh 
karena itu, benteng 

pikiran jahat 
dihancurkan secara 

bertahap sampai 
mereka benar-benar 

hancur ... 
~St. Makarius yang 

Agung 
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mengubahnya menjadi seorang teman. Berdoalah 
agar Tuhan memberimu kebijaksanaan dalam 
berurusan dengan mereka dan menyelamatkan 
kalian berdua dari kejahatan karena manusia 
tidaklah berdaya, tetapi Setanlah yang mengubah 
manusia melawan saudaranya. Kita berdoa 
kepada Tuhan untuk menyelamatkan kita dan 
mereka dari karya Setan. Bisakah kamu mulai 
berdoa sekarang seperti yang baru kita katakan? 
 Saya bertanya: Bagaimana?! 
 Dia berkata: Katakan padanya sesuatu 
yang mirip dengan kata-kata ini setiap hari: 
“Apakah kamu benar-benar mencintaiku, Tuhan, 
meskipun aku orang berdosa dan kotor?! Mungkin, 
orang tidak tahu segalanya tentangku, tetapi 
Engkau, ya Tuhan, tahu dosa-dosaku yang telah 
menjadi seperti kecanduan. Apakah Kau 
menerimaku ketika aku masih belum bisa 
menyerahkan semuanya? Aku ingin melepaskan 
setiap dosa, tetapi aku sangat lemah; setiap kali 
aku berusaha, aku jatuh. Bantulah aku, kuatkan 
aku karena Kau adalah bapaku. Aku rindu pada-Mu 
ya Tuhan, bukankah Kau juga merindukanku? 
Datanglah Tuhan dan buat aku tahu akan cinta-Mu, 
buat aku mengerti bahwa Kau mencintaiku lebih 
dari ayahku, ibu dan teman-temanku. Datang dan 
jadilah ibu, ayah dan temanku. Buatlah aku tahu 
tentang-Mu, dan cukup sudah ide-ide yang 
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membuatku takut pada-Mu dan memperbudakku 
kepada setan dan berbuat dosa dan kemudian 
ternyata Engkau mencintaiku, dan bahwa Kau tidak 
marah padaku, tetapi mengasihaniku; putra-Mu 
yang jauh, yang hidup dalam penghinaan dan 
perbudakan. Memang benar bahwa menjauhkan 
diri dari-Mu adalah penghinaan, perbudakan, 
ketakutan dan kengerian. Buatlah aku kembali 
kepada-Mu. Oh tidak, Engkau sudah membuatku 
kembali kepada-Mu. Aku ingin Kau menjagaku 
tetap aman di pangkuan-Mu, Tuhan. 
Jangan biarkan aku kembali pada dosa, dan jika 
aku melemah, buatku kembali kepada-Mu untuk 
menyembuhkanku daripada menjadi takut, 
kehilangan harapan dan menyerah. Beri aku 
harapan bahwa aku akan bersama-Mu bahkan jika 
aku mati saat melawan dosa daripada putus asa 
dan menyerah. Buat aku sadar tentang bagaimana 
menjawab setan, dan menggunakan pedang Roh, 
yang adalah firman-Mu, karena aku seorang yang 
tidak tahu apa-apa; jelaskan kepadaku diri-Mu ya 
Tuhan. Mulai sekarang, Engkau bertanggung 
jawab untuk diriku; Aku tidak lagi bertanggung 
jawab untuk diriku sendiri, dan aku yakin bahwa 
Kau akan bersamaku di sini di bumi sepanjang hari 
dalam hidupku, dan akan membawaku bersama-
Mu ke kebahagiaan kekal setelah kepergianku, 
Kaulah Bapaku, cinta, dan semua hidupku” … 
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Mulailah sekarang dan katakan apa yang ada di 
dalam dirimu apa adanya. 
 Saya berkata: Sejujurnya, saya bahkan 
tidak tahu bagaimana berdoa, saya tidak 
menggunakannya untuk itu, dan jika saya berdoa, 
saya dapat mengulang kata-kata klise, tetapi bukan 
seperti kata-katamu. Itu sulit! 
 Dia berkata: Mulailah dan kamu akan 
belajar, dan jujurlah, jika kamu tidak berdoa dengan 
kata-katamu sendiri dan keadaanmu sendiri dan 
tidak klise, jangan mengharapkan jawaban. 
 Saya berkata: Saya dapat mengatakan 
sesuatu yang salah yang membuat Tuhan lebih 
marah kepada saya daripada dirinya. 
 Dia berkata: Pertama, Seperti yang telah 
kita sepakati, Dia tidak marah padamu, tetapi 
dengan setan yang membuatmu kesal. Kedua, apa 
pun yang kamu akan katakan akan menyenangkan 
Tuhan, dengan cara yang sama Dia senang 
dengan doa orang-orang kudus. 
 Saya berkata: Maafkan saya, bapa; semua 
pembicaraanmu baru dan aneh bagiku. Akankah 
doa saya menyenangkan Tuhan, sementara saya 
tidak tahu harus berkata apa dan penuh dosa dan 
kejahatan, dengan cara yang sama Dia senang 
dengan doa orang-orang kudus?! 
 Dia berkata: Jika seorang ayah memiliki 
banyak anak laki-laki dan seorang anak yang 
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masih belajar berbicara, siapa di antara mereka 
yang akan menyenangkannya, dan siapa yang 
akan dia dengar bahkan jika dia berbicara tanpa 
izin?! 
 Saya berkata: Engkau mengungguli saya, 
bapa; engkau memiliki contoh dan jawaban untuk 
semuanya. 
 Dia berkata: Tuhan adalah ayah yang lebih 
mencintai daripada ayah yang mungkin sulit atau 
kejam kepada putranya. Itulah mengapa Tuhan 
mengatakan bahwa cinta-Nya mirip dengan kasih 
sayang sang ibu dan bahkan lebih lagi. Tidak 
hanya ini, tetapi bahkan “ketika ayah dan ibu saya 
meninggalkan aku, maka Tuhan akan menjaga 
aku.” Selain itu, Dia sedekat “seorang teman yang 
lebih dekat daripada saudara”, contohnya, kamu 
dapat berurusan dengan Tuhan sebagai ayahmu 
dan jika ayah itu kejam dan sulit, berhadapan 
dengan-Nya sebagai seorang ibu, dan jika dia juga 
sulit dan ceroboh, kamu dapat memperlakukan Dia 
sebagai seorang teman. 
 Saya bertanya: Apakah itu benar, bapa? 
 Dia menjawab: Ya, Nak. Ada tertulis: 
"TUHAN, Allahmu, mendukung kamu, seperti 
seorang laki-laki yang mendukung anaknya, dalam 
sepanjang jalan yang kamu tempuh" (Ulangan 
1:31), dan juga "Seperti seseorang yang dihibur 
ibunya, demikianlah Aku akan menghibur kamu 



41 
 

(firman Tuhan)” (Yesaya 66:13). Dia juga 
mengatakan,” Dan Aku (Yesus Kristus) berkata 
kepadamu, sahabat-sahabatku janganlah kamu 
takut” (Lukas 12: 4). 
 Saya berkata: Ini adalah pertama kalinya 
saya mendengar kata-kata ini. Mengapa kita tidak 
mendengarnya dalam khotbah? mengapa tidak 
ada pelayan yang memberi tahu kita bahwa selama 
masa pubertas ketika kita merasa bahwa kita kotor 
dan ditolak oleh Tuhan, orang dan bahkan diri kita 
sendiri?! 
 Dia berkata: Tuhan mengirimkan pekerja 
yang baik dalam citra-Nya dan menurut 
keserupaan-Nya, nak. Ayo, bicaralah dengan 
Tuhan.  
 Saya berkata: Karena engkau begitu 
bertekad bahwa saya harus berbicara: “Tuhan, 
saya orang berdosa dan tidak tahu bagaimana 
harus berdoa. Saya hanya ingin mengatakan 
kepada-Mu bahwa saya sangat senang 
mendengar kata-kata hari ini bahwa Engkau 
mengasihi saya bahkan ketika saya adalah orang 
berdosa, dan bahwa Engkau akan mengubah dan 
menyembuhkan saya. Saya tidak akan tahu 
melakukan apa pun, tetapi saya akan datang 
kepada-Mu dan meminta pengampunan-Mu 
sementara saya takut bahwa saya akan jatuh lagi, 
tetapi, seperti yang dikatakan bapaku, jika saya 
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jatuh, saya akan bangkit dan kembali dan tidak 
akan putus asa. Saya ingin Engkau mengajari saya 
cara berdoa kepada-Mu tanpa henti, bagaimana 
selalu bersama-Mu, untuk menyelamatkan saya 
dari Setan dan dari nafsu saya, dan membebaskan 
saya dari kebiasaan saya yang telah menjadi 
seperti kecanduan. Saya tidak punya siapa-siapa 
selain Engkau, Tuhan, Amin!” 
 Dia berkata: Ini adalah latihan kedua yang 
harus kamu lakukan setiap hari sampai kita 
bertemu minggu depan; berbicara dengan Tuhan 
dengan kata-kata yang sama pagi dan malam, 
karena doa adalah apa yang akan mengubah kamu 
dan membuat kamu bertobat sebagaimana St. 
Isaac berkomentar: “Dia yang berpikir bahwa ada 
pintu lain untuk pertobatan selain doa ia ditipu oleh 
setan.” 
 Praktek ketiga adalah berbicara dengan 
Tuhan sepanjang waktu; sambil berjalan, di tempat 
kerja, di lapangan, di sekolah dan di transportasi 
perjalanan. Katakan kepada-Nya apa yang ada di 
dalam hatimu, dan jadikan dia teman dekatmu, 
karena ini adalah apa yang akan membuat Setan 
menjadi takut terhadapmu; ketika Tuhan selalu 
bersamamu dan kamu berbicara dengan-Nya 
secara terus-menerus. Itulah sebabnya orang-
orang kudus berdoa sepanjang waktu dan tanpa 
henti memanggil nama Yesus bahkan pada waktu 
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tidur dan karena itu, mereka ditakuti oleh setan. 
 Saya berkata: Sejujurnya, bapa, saya 
merasa sangat puas setelah berdoa. Semoga, 
saya akan selalu berdoa seperti doa itu. Itu 
sederhana dan manis. Saya akan berusaha berdoa 
di tempat kerja, di jalan dan sepanjang waktu; dia 
yang bisa berbicara dengan Tuhan secara terus-
menerus dan tidak terpotong karena hidup yang 
nyaman. 
 Dia berkata: Mari kita menyimpulkan apa 
yang telah kita katakan: 

 Bukti pertama tentang kasih Yesus bagi 
orang berdosa adalah Firman Tuhan dalam 
Alkitab. 

 Rahasia di balik peralihan untuk menerima 
kasih Allah dan dibebaskan dari perbudakan 
Setan adalah ayat (Roma 5: 8): “Allah 
menunjukkan kasih-Nya terhadap kita, oleh 
karena Kristus telah mati untuk kita, ketika 
kita masih berdosa” (terimalah kasih Allah 
bagi kita sebelum kita kembali). 

 Praktik-praktik:  
 1. Satu ayat sehari selama seminggu, dua 

ayat untuk yang kedua, paragraf untuk bab 
ketiga dan setengah untuk yang keempat 
selama satu tahun. 

 2. Doa: satu menit sehari selama seminggu, 
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kemudian dua menit selama dua minggu, 
dan terus lima menit selama tiga bulan; tidak 
lebih, tidak kurang! Dan minta Tuhan untuk 
membimbing Anda ke jalan dan memberi 
Anda kepercayaan menerima 
pengampunan. 

 3. Bicaralah dengan Tuhan sepanjang 
waktu; di tempat kerja, di jalan dan saat 
tertidur dan terjaga. 

 Sampai jumpa, Nak. Mari lanjutkan minggu 
depan sisa bukti dari Yesus mengasihi orang-orang 
berdosa. Mulailah menerapkan langkah-langkah 
praktis ke dalam tindakanmu, dan marilah kita 
bertemu setiap minggu dan mengambil langkah 
baru (atau membaca bagian selanjutnya) karena 
awal saja tidak cukup, tetapi kesinambungan dan 
ketekunan adalah yang paling penting. 
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