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“Saya sangat berterima kasih atas keberanian Lysa TerKeurst untuk berjalan 
bersama kita dan mengajar kita tidak hanya dari pengalamannya sendiri 
tetapi dari penelitian teologis dan terapeutiknya yang luas tentang apakah 
itu pengampunan, apa yang bukan, dan bagaimana menerapkannya secara 
realistis. Buku ini sangat berharga, dan saya berdoa buku ini akan membawa 
kesembuhan bagi kehidupan Anda seperti pada kehidupan saya.”

—CRAIG GROESCHEL, Pastor, Life.Church;
Penulis terlaris versi New York Times 

“Pengampunan yang dipraktikkan dapat menjadi salah satu hal tersulit yang 
kita lakukan dalam kehidupan dan Lysa telah menulis panduan yang sangat 
indah bagi kita untuk bermanuver melewati bagian-bagian paling menya-
kitkan dari masa lalu kita. Dia sendiri telah melewati jalan sulit ini dan apa 
yang telah Allah lakukan di dalam dan melalui dirinya adalah suatu ke-
ajaiban! “

—JENNIE ALLEN, Penulis terlaris versi New York Times dari 
Get Out of Your Head; pendiri dan visioner IF: Gathering

“Forgiving What You Can’t Forget mungkin adalah buku terpenting tentang 
pengampunan yang pernah saya baca. Suatu bagian hati saya yang terabaikan 
pun disembuhkan melalui setiap halamannya dan kebebasan ditemukan 
melalui perjuangan untuk mengampuni. “

—BIANCA JUAREZ OLTHOFF, pembicara, pengajar Alkitab,
dan penulis buku terlaris How to Have Your Life Not Suck

“Benturan kekacauan yang tak terbayangkan namun ajaib. Menyaksikan 
Lysa dan Art benar-benar mengalami kebebasan ini serta membuka tangan 
dan hati mereka kepada Allah sementara Dia terus menulis mukjizat di 



sepanjang kisah mereka adalah salah satu hak istimewa tertinggi kita. Jika 
Anda siap untuk beranjak maju dengan kebebasan dan menciptakan ke-
hidupan yang indah lagi, bacalah ini!”

—LOUIE dan SHELLEY GIGLIO, Pastor, Passion City Church; 
rekan pendiri the Passion Movement

“Lysa mengingatkan para pembaca bahwa bukan apa yang kita hadapi, 
te tapi bagaimana kita menghadapi keadaan-keadaan yang menghasilkan 
pesan penyelamatan dari harapan bagi orang-orang lain—kebenaran dalam 
kehidupan Lysa yang dikisahkan kembali dengan cara yang menyentuh 
dalam halaman-halaman buku ini.”

—TRUDY CATHY WHITE, Chick-fil-A

Duta dan penulis A Quiet Strength

“Buku Lysa membantu saya meninjau kembali dan memulihkan tempat-
tempat dalam hati saya yang menahan pengampunan. Kisah ini akan men-
jadi balsam penyembuhan bagi semua yang menginginkan kebebasan emo-
sional. Saya tidak bisa meletakkannya! “

—REBEKAH LYONS, penulis buku terlaris 

Rhythms of Renewal dan You Are Free

“Lysa telah menjadi teman saya selama dua dekade. Saya percaya padanya 
dan seharusnya Anda juga demikian. Saya sering mengatakan kepadanya 
bahwa dia adalah penyembuh orang-orang yang hancur hati. Izinkan dia 
membimbing dan mengajari cara memaafkan agar Anda dapat hidup kem-
bali.”

—DR. DERWIN L. GRAY, Lead Pastor, Transformation Church; 
penulis The Good Life: What Jesus Teaches About Finding True Happiness

“Jika Anda pernah mencoba memaafkan seseorang dan belum berhasil, buku 
ini untuk Anda. Andai saja saya memiliki buku ini di sepanjang kehidupan 
dewasa saya. Itulah yang akan saya baca berulang kali.”

—TRACY W.



 “Forgiving What You Can’t Forget akan menjadi buku pegangan pembaca 
tentang pengampunan dan proses kesembuhan.”

—STEPHANIE A.

“Ada begitu banyak nugget kebenaran dan perspektif yang terselip di dalam 
halaman-halaman buku ini yang menjadikannya nyaris mustahil untuk 
diletakkan. “

—KIMBERLI F.

“Sebagai orang yang menyebabkan luka dalam pernikahan saya sendiri, 
melihat perjuangan pengampunan dari sisi orang lain memang sangat mem-
bantu. Lysa membantu Anda menemukan jalan itu, entah itu memaafkan 
diri sendiri atau memaafkan orang lain.”

—LINDA G.

“Perkataan Lysa mendatangi saya selama musim pergumulan-pergumulan 
signifikan saya sendiri dengan kehilangan, nestapa, dan kehidupan yang 
penuh dengan hal-hal tak terduga. Dia membantu saya melihat bahwa saya 
juga bisa menjadi cantik kembali. Saya sangat berterima kasih.”

—STARR H.

“Ini adalah perkataan yang sangat Anda butuhkan dan pertanyaan yang 
akan ingin Anda tanyakan, Mengapa kau menahan kepedihan ini begitu 
lama?”

—MICHELLE R.





FORGIVING 
WHAT YOU 

CAN’T 
FORGET

(Mengampuni Apa yang Tak Bisa Anda Lupakan)

T E M U K A N  C A R A M E L A N J U T K A N 
K E H I D U PA N ,  B E R DA M A I  D E N G A N 
M E M O R I - M E M O R I  M E N YA K I T K A N ,  

DA N  K E M B A L I  M E N C I P TA K A N 
K E H I D U PA N  YA N G  I N DA H

Lysa TerKeurst



Mengampuni Apa yang Tak Bisa Anda Lupakan
Copyright © 2020 by Lysa TerKeurst
Originally published in English under the title 
Forgiving What You Can’t Forget
Published by Thomas Nelson a division of Harper Collins 
Christian Publishing, Inc., Nashville, Tennessee 

ISBN: 978-602-419-192-4

All Right Reserved Under International Copyright Law. 
Permission to Publish in Indonesian by: 
LIGHT PUBLISHING 
Menerangi dan Memberkati 
Telp : +62-21 2933 2758 
Fax  : +62-21 2944 0439 
WA : 085 691 951 988/ 081 281 657 200 
E-mail : info@light-publishing.com 
Website : www.tokobukulight.com 
Website E-book : www.shalomebookstore.com
IG: light_publishing

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam 
bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penulis/penerbit sesuai  
undang-undang Hak Cipta dan moral Kristiani

Light Publishing : Februari 2021 
Koordinator    : Adi Wangsa 
Penerjemah    : D’vora 
Editor     : Light Publishing                                  
Proofreader    : Adi Wangsa 
Desain     : Light Publishing/Wahyu 
Cetakan ke    : 1



Dipersembahkan dalam kenangan penuh kasih untuk

Brian Hampton dan keluarganya yang menyenangkan ...

Karen Hampton, Ben Hampton,

dan Caroline Hampton Cole.

Sidik jari Brian ada dalam semua tulisan saya

dalam sepuluh tahun terakhir ini

dan tidak terkecuali buku ini.

Saya mendengar hikmatnya yang lembut, tantangannya yang baik,

dan kreativitas cemerlangnya saat saya mengetik kata-kata ini.

Saya sangat merindukannya. Dia tersenyum

paling lebar dan paling cerah ketika dia 

berbicara kepada setiap Anda.





xi

d A F T A R  I s I 

 Kata Pengantar:  
 Saya Masih Menangisi Apa yang Terjadi xiii

 BAB 1 — Pengampunan, Kata Bermata Dua 1

 BAB 2 — Selamat Datang di Meja 13

 BAB 3 — Apakah Ini Bisa Dilewati dengan Selamat? 25

 BAB 4 — Bagaimana Bisa Mengampuni Ketika Saya  
 Merasa Seperti Ini? 35

 Bab 5 — Mengumpulkan Titik-Titiknya 55

 Bab 6 — Menghubungkan Titik-Titiknya 71

 Bab 7 — Mengoreksi Titik-Titiknya 89

 Bab 8 — Tak Bisa Berubah Terasa Tak Terampuni 105

 Bab 9 — Batasan-Batasan yang Membantu Kita Berhenti  
 Berdansa dengan Disfungsi 119

 Bab 10 — Karena Mereka Pikir Tuhan akan  
 Menyelamatkan Mereka 139

 Bab 11 — Mengampuni Allah 155

 Bab 12 — Peran Kehilangan 171

 Bab 13 — Kepahitan Adalah Kesepakatan Buruk  
 yang Memberi Janji Besar 187

 Baba 14 — Mempraktikkan Pengampunan Setiap Hari 205



xi i    |    MENGAMPUNI APA YANG TAK BISA ANDA LUPAKAN

 Keindahan dari Mengampuni 221 

 Perjalanan Melalui Apa ang Alkitab Katakan Tentang  
 Pengampunan 224

 Pertanyaan yang Paling Sering Diajukan Kepada Lysa   
 Tentang Pengampunan 241

 Mendapatkan Bantuan yang Anda Perlukan 247

 Beberapa Catatan Penting Untuk Pertimbangkan  
 Tentang Kekerasan 248

 Ucapan Terima Kasih 251

 Catatan Akhir 255

 Tentang Penulis 258



xi i i

K A T A  P E N G A N T A R

S AYA M A S I H  M E N A N G I S I  
A PA YA N G  T E R J A D I

PERNAHKAH ANDA MENDAPATI diri Anda sendiri mengartikan 
kehidupan sebelum dan sesudah luka batin yang dalam? Musim yang me-
ngerikan. Percakapan yang membuat Anda serasa terpukul. Hari pene mu  an 
yang sangat mengejutkan. Telepon yang mengguncang tentang kecelakaan 
itu. Perceraian. Bunuh diri. Kematian mendadak yang tak ter duga sehingga 
Anda masih tidak percaya mereka telah pergi. Malpraktik itu. Putus hubungan. 
Hari saat Anda ditinggal teman Anda. Percakapan penuh kebencian. Ucapan 
yang sepertinya sekarang melekat pada jiwa Anda. Perampasan sesuatu yang 
seharusnya menjadi milik Anda. Kebrutalan terjadi pada orang yang Anda 
sayangi. Email yang seharusnya tidak Anda lihat. Manipulasi. Pelanggaran. 
Tuduhan palsu. Pencurian. Pembakaran. Penembakan. Hari saat semua nya 
berubah.

Itu menandai momen pada waktu.
Seperti SM dan M (AD) pribadi Anda, yang biasanya berarti Sebelum 

Masehi dan Masehi (Anno Domini). Penanggalan ini dimaksudkan untuk 
menunjukkan titik balik dalam sejarah—kelahiran, kehidupan, kematian, 
dan kebangkitan Kristus. Ketika kita memiliki momen pribadi yang ditan-
dai dalam sejarah kita sendiri, itu bisa terasa seperti Sebelum Krisis dan 
Setelah Kehancuran.
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Itu adalah suatu garis dalam waktu. Garis melintang yang digambar 
sangat tajam pada realitas Anda, itu tidak hanya membelah kehidupan 
Anda, itu juga menguak bank memori Anda dan mencemarinya. Gambar-
gambar masa lalu adalah sebagian dari harta kita yang paling tak ternilai, 
sampai mereka menjadi pengingat yang menyakitkan tentang apa yang 
tidak ada lagi. Dan ketika telepon pintar Anda secara acak mengirimkan 
film-film memori tentang apa yang terjadi pada hari yang sama empat tahun 
lalu, itu membuat Anda berhenti bernapas.

Kehidupan sebelumnya. Kehidupan sekarang. Mungkinkah kita dapat 
beranjak meninggalkan sesuatu yang seperti ini? Mungkinkah kita men-
ciptakan kembali kehidupan yang indah?

Bagian tertentu dari apa yang Anda sukai tentang kehidupan Anda 
meledak pada momen itu dan menandai Anda dengan titik referensi Se-
belum dan Setelah yang tidak diinginkan ini. Nestapa itu menghancurkan, 
tidak peduli bagaimana itu datang. Tetapi ketika ada seseorang atau be-
berapa orang yang pilihan-pilihannya memantik korek api yang menya-
lakan nestapa itu? Wajar jika Anda tertekan ketika Anda memikirkan apa 
yang terjadi.

Dan mungkin sepertinya Anda selalu memikirkan apa yang telah ter-
jadi. Atau setidaknya sering kali Anda bertanya-tanya akankah Anda per nah 
berhenti merasakan kepedihan mendalam, perasaan yang tidak biasa nya itu. 
Patah hati yang serasa berdenyut-denyut itu menggelegak dengan campuran 
yang sama banyaknya dari kerisauan, pertanyaan-pertanyaan yang belum 
terjawab, dan kecurigaan bahwa tidak ada lagi seorang pun di dunia ini 
yang benar-benar aman.

Orang-orang di sekitar Anda di tempat kerja, di kedai kopi, di sekolah 
anak Anda, dan bahkan di gereja hanya mencoba menjalani kehidupan me-
reka, sama sekali tidak menyadari bahwa sewaktu-waktu memori Anda yang 
begitu menyakitkan itu bisa terpicu sampai-sampai Anda akan merasa 
seakan-akan di dunia ini sudah tidak ada lagi oksigen untuk bernapas. Te tapi 
hanya Anda satu-satunya yang terpengaruh. Anda terkesiap, berkeringat, 
dan diminta untuk melanjutkan itu atau menyingkir dari se mua orang.

Yang dapat Anda lakukan hanyalah menatap gambar-gambar yang 
bermunculan begitu saja, yang diambil tepat sebelum semuanya berubah, 
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mati-matian ingin kembali ke momen itu dan memperingatkan diri Anda 
yang dulu itu untuk beralih arah ... mengubah jalur ... menghindar ... me-
larikan diri ... belok ... dan mungkin, mungkin ini tidak akan pernah ter jadi.

Maka, tentunya, Anda tidak akan berada di sini. Dalam kekacauan dari 
guncangan susulan dan efek samping yang buruk itu. Duka dan panik. Me-
rasa rapuh bagaikan ranting terkecil, namun terjebak di tempat ini seperti 
tunggul yang sudah berumur ratusan tahun.

Saya mengerti semua itu.
Seperti Anda, saya berharap saya tidak memiliki pemahaman yang 

begitu dalam akan perasaan-perasaan itu. Tetapi faktanya, saya sangat me-
mahami itu. Jika Anda membaca buku terakhir saya, It’s Not Supposed to 
Be This Way, Anda tahu tentang temuan menghancurkan tentang perse-
lingkuhan suami saya dan jalan panjang ketidakpastian yang masih saya 
jalani pada akhir buku itu. Empat tahun kehancuran hati yang serasa di 
neraka setelah temuan itu akhirnya mengalami pembalikan tak terduga me-
nuju rekonsiliasi. Saya bersyukur, tetapi saya punya tidak terhindar dari 
pekerjaan yang lambat dan melelahkan untuk menemukan jalan saya lagi 
setelah mengalami sesuatu yang meninggalkan tanda dalam hidup saya 
selamanya.

Saya menangis lagi hari ini. Itu bukan karena ada sesuatu yang salah 
dalam pernikahan saya. Pemulihan adalah suatu karunia yang sangat saya 
syukuri, tetapi buku ini tidak membahas tentang itu. Ini tentang mencari 
tahu apa yang seharusnya dilakukan ketika Anda tidak bisa melupakan apa 
yang terjadi dan pengampunan terasa seperti suatu kata kotor.

Saya akan mengangkat tangan saya di sini. Itu sebabnya hari ini saya 
menangis. Jika Anda merasa ‘menyambung’ dengan ini, maka Anda tahu 
bahwa menandai kehidupan seseorang dengan kata-kata sebelum dan se
sudah itu ternyata sangat tidak menyenangkan. Dan jika tidak ada orang 
lain di dunia ini yang cukup berbaik hati untuk mengatakan ini, saya akan 
mengatakannya. Saya sangat, sangat prihatin atas semua yang terjadi pada 
Anda.

Entah ini suatu peristiwa atau kumpulan luka yang terbangun dari 
waktu ke waktu karena seseorang menjadi tidak seperti yang seharusnya, 
tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, atau tidak melin-



xvi    |    MENGAMPUNI APA YANG TAK BISA ANDA LUPAKAN

dungi Anda seperti yang seharusnya mereka lakukan, remuknya hati Anda 
layak mendapat tempat aman untuk diproses. Siapa pun “mereka” dalam 
kisah Anda, tindakan mereka menyakiti Anda, mengambil dari Anda, dan 
memicu serangkaian peristiwa itu masih sangat mempengaruhi Anda. Dan 
itu salah. 

Ini bukanlah penghakiman terhadap mereka. Saya tidak tahu semua 
fakta dari apa yang terjadi. Dan saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi 
juri mereka, tetapi saya bisa menjadi saksi atas kepedihan Anda.

Kepedihan Anda itu nyata. Demikian juga dengan kepedihan saya. Jadi, 
jika tidak ada yang menyatakan ini pada Anda, sayalah yang akan mela-
kukannya.

Tetapi, Saudara, bisakah saya membisikkan sesuatu yang saya pelajari?
Tetap di sini, menyalahkan mereka, dan selamanya mendefinisikan 

hidup Anda dengan apa yang mereka lakukan hanya akan menambah ke-
pedihan itu. Yang lebih buruk lagi, itu akan terus terproyeksikan pada 
orang-orang lain. Semakin kita tersita oleh kepedihan kita, semakin itu akan 
mengendalikan kita. Dan sayangnya, justru mereka yang paling tidak pan-
tas disakitilah yang paling akan tersakiti oleh kepedihan kita yang belum 
terselesaikan.

Orang atau orang-orang itu—mereka menyebabkan cukup kepedihan 
bagi Anda, bagi saya, dan bagi orang-orang di sekitar kita. Kerusakan yang 
ditimbulkan sudah cukup. Yang mereka ambil sudah cukup. Anda tidak 
harus menyerahkan apa sangat berharga dan tak ternilai bagi Anda dan 
menganggap semua memori itu menyakitkan. Anda harus memutuskan 
bagaimana Anda akan maju. Beberapa tahun yang lalu ketika pernikahan 
saya berantakan, saya tidak berpikir saya setuju dalam menyimpan memori-
memori yang berharga bagi saya. Saya pikir pernikahan saya sudah ber akhir; 
oleh karena itu, hidup saya harus diedit ke depan maupun ke belakang. Saya 
menjelajahi seluruh rumah dan mencopot semua foto “kami.” Saya me-
ngemas beberapa kenang-kenangan keluarga terfavorit saya. Saya men-
coba melepaskan hidup saya dari apa pun yang mengingatkan saya pada 
apa yang dulu pernah menjadi yang terfavorit, karena, yah, karena saya tidak 
tahu harus melakukan apa lagi. Tetapi benar-benar mensterilkan hidup saya 
dari kehadiran fisik pengingat-pengingat itu tidak menghapus kepe dih-



Semakin kita  

T E R S I T A  

oleh kepedihan kita,  

semakin itu akan  

M E N G E N D A L I K A N  

kita.
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annya. Anda tidak dapat mengedit kenyataan untuk mencoba dan memak-
sakan penyembuhan. Anda tidak bisa berpura-pura oke-oke saja dengan 
apa yang terjadi. Tetapi Anda bisa memutuskan bahwa orang yang menya-
kiti Anda tidak bisa memutuskan apa yang mesti Anda lakukan dengan 
memori-memori Anda. Kehidupan Anda bisa menjadi kombinasi yang 
elegan dari keindahan dan nestapa. Anda tidak perlu memberikan label 
definitif tentang apakah itu dulunya. Keduanya bisa ‘dan.’

Mungkin itu bagian yang sulit dari move on1: melepaskan. Tetapi 
bagaimana jika ada kemungkinan untuk kita dapat melepaskan apa yang 
harus kita lepaskan tetapi kita tetap membawa apa yang indah, bermakna, 
dan sejati bagi kita? Dan mungkin versi yang ‘tidak terlalu parah’ dari moving 
on inilah yang akan memudahkan kita untuk mengampuni. Sudah cukup 
banyak trauma. Jadi, karena saya tidak ingin apa pun lainnya terkoyak 
atau tercabik, saya perlu untuk memutuskan apa yang akan tetap diperta-
hankan dan apa yang pergi.

Inilah yang saya butuhkan. Inilah yang saya inginkan.
Saya ingin melihat album pernikahan saya dengan sukacita lagi, mes-

ki pun suatu perselingkuhan akan menjadi kenyataan mengerikan bagi 
kami. Hari itu masih nyata, indah, dan sangat layak disimpan.

Saya ingin mengingat liburan yang kami semua sangat menikmatinya 
tanpa berfokus pada fakta bahwa itu juga saat di mana saya tidak menge-
tahui apa sedang terjadi. Kami tetap menciptakan memori-memori penuh 
tawa, saling menceritakan lelucon, permainan kompetitif gila-gilaan, joget-
joget konyol, dan obrolan-obrolan panjang sembari makan. Itu nyata dan 
indah. Dan saya tidak mau mengingkari apa yang saya alami secara autentik.

Saya ingin melihat kartu Natal yang kami kirimkan—dengan kami 
semua yang tampil keren dan tersenyum—dan tidak meringis konyol, 
merasa seperti orang bego atau sedang berpura-pura. Kedekatan keluarga 
yang kami abadikan pada hari itu memang nyata dan begitu berharga dan 
benar-benar apa adanya bagi saya.

1 Move on (moving on)—melupakan pengalaman yang sulit dan maju (melanjutkan kehidupan) 
secara mental atau emosional
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Saya juga menginginkan ini untuk Anda. Namun ini ditafsirkan dalam 
konteks penderitaan Anda, gambar-gambar itu, kenangan itu, saat-saat 
kebersamaan itu ... jika itu sukacita bagi Anda, itu adalah milik Anda un tuk 
disimpan.

Memori-memori lain yang sangat menyakitkan adalah milik yang 
seharusnya Anda lepaskan.

Dan memori-memori yang kusut terjerat di antara jenis yang ‘penuh 
sukacita’ dan ‘menyakitkan’ itu perlu Anda pilah-pilih ke dalam tumpukan 
untuk ‘disimpan’ dan ‘dibuang.’ Penting bagi Anda untuk tidak membiar-
kan kepedihan itu menulis ulang memori-memori Anda. Dan yang sangat 
penting: Jangan membiarkan kepedihan itu meruntuhkan masa depan Anda.





1

   
B A B  1

Pengampunan,
K ATA  

       B E R M ATA  
       D UA



2

PADA HARI-HARI dan bulan-bulan awal kehancuran pernikahan saya, 
saya ingat pernah berharap saya bisa ditidurkan seperti saat Anda menja-
lani operasi. Mengapa mereka hanya memanggil ahli anestesi ketika Anda 
dibedah? Ketika Anda sedang dirobek secara emosional, itu tidak kalah 
menyakitkannya.

Syok dan patah hati serta kehancuran hubungan memengaruhi setiap 
tingkat kehidupan saya. Tidak ada yang tidak tersentuh atau tidak rusak. 
Dan saya merasakan kenyataan pahit setiap hari. Setiap pagi saya terba ngun 
karena hal lain yang menghancurkan. Anak-anak saya berjuang. Kesehatan 
saya menurun. Keuangan saya berantakan. Saya mendapat surat dari para 
pengacara yang tidak pernah saya bayangkan akan kami butuhkan. Dan 
setiap malam satu-satunya cara saya bisa tidur adalah dengan membohongi 
diri sendiri bahwa besok akan lebih baik.

Hari berganti bulan. Bulan berganti menjadi tahun. Dan perlahan-
lahan saya berubah menjadi seseorang yang tidak saya kenal. Pribadi saya 
yang biasanya kuat tetapi periang menjadi campuran yang membingungkan 
antara kecemasan, serangan kepanikan, dan kepedihan yang membutakan 
jiwa yang begitu intens sehingga saya pikir saya tidak akan pernah merasa 
sehat atau merasakan kenormalan lagi. Dan karena saya pernah melalui 
begitu banyak hal yang sangat sulit diproses, kegelapan mulai mengabur-
kan pandangan saya yang dulunya sangat optimis.

Hubungan direduksi menjadi upaya-upaya mengelola apa yang saya 
takutkan tentang mereka daripada menikmati apa yang saya sukai dari me-
reka. Tertawa terasa palsu. Kesenangan terasa ceroboh. Dan ketidaksem pur-
naan orang-orang seperti lampu neon yang berseru-seru bahwa mereka 
hanyalah peluang berisiko tinggi lainnya bagi saya untuk disakiti lagi. Masa-
lah kecil sehari-hari semuanya tampak seperti kasus skenario terburuk. 
Kejengkelan kecil seperti kekacauan emosional. Dan kerugian besar dan 
kecil seperti serangan fatal.
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Ada beban berat yang tidak bisa saya jelaskan atau tunjukkan dengan 
tepat. Saya tidak yakin bagaimana menjelaskannya dengan benar, kecuali 
mengatakan bahwa pada hari-hari yang berbeda itu merayap dengan ber-
bagai kepribadian yang tampaknya menenangkan saya sekaligus mengo-
yak saya.

Sinisme berpakaian seperti satpam, membuat saya percaya bahwa jika 
saya tidak banyak berharap, itu akan melindungi saya dan mencegah ada-
nya penderitaan tambahan. Namun pada kenyataannya, itu adalah pen-
curi yang menyamar, yang ingin mencuri setiap kedekatan antara saya dan 
orang-orang yang saya kasihi. Dan bahkan lebih buruk lagi: keintiman sejati 
antara saya dan Tuhan.

Kepahitan menyamar seperti hakim pengadilan tinggi, membuat saya 
percaya bahwa saya harus melindungi bukti terhadap semua orang yang 
menyakiti saya sehingga saya dapat menegaskan dan menegaskan-kem bali 
kasus saya yang kedap udara dan mendengar mereka dinyatakan “bersa-
lah.” Namun kenyataannya, itu adalah vonis hukuman isolasi, yang keluar 
untuk membuat jiwa saya kelaparan akan hubungan yang memberi-ke hi-
dupan.

Kemarahan yang menyelubungi dirinya sendiri dalam spanduk yang 
ditandai dengan kata-kata mempertahankan nama baik, membuat saya per-
caya bahwa satu-satunya cara untuk bebas dari penderitaan saya adalah 
untuk memastikan bahwa mereka yang menyebabkannya juga tersakiti 
separah saya. Namun pada kenyataannya, itu adalah jebakan yang menya-
mar, dengan gigi-gigi belati yang menancap dalam dan kian dalam pada 
saya, membuat saya tersiksa dan, yang lebih buruk lagi, tidak bisa bergerak 
maju.

Penundaan menyelinap seperti petugas teater, menawarkan popcorn 
dan kursi yang nyaman yang terbuat dari nestapa dan kesedihan saya, 
membuat saya percaya bahwa tetap di sana pun tidak apa-apa, memutar 
film-film lama tentang apa yang terjadi berulang kali. Dan dengan mela-
kukan itu, suatu hari nanti saya akan mengerti mengapa semua itu terjadi. 
Namun pada kenyataannya, saya berada di ruang penyiksaan, dan setiap 
pemutaran ulangnya hanya memperparah kepedihan tetapi tidak pernah 
memberi jawaban-jawaban yang saya terus berpikir bahwa itu akan datang.



4   |    MENGAMPUNI APA YANG TAK BISA ANDA LUPAKAN

Dan, terakhir, masalah kepercayaan menyamar sebagai penyelidik 
swasta dalam misi rahasia, membuat saya percaya bahwa mereka akan 
membantu saya menangkap semua orang yang menyakiti saya dan mem-
buktikan bahwa tidak ada orang yang benar-benar jujur. Pada kenyata an-
nya, masalah kepercayaan adalah gas beracun, yang bukannya menjauhkan 
segelintir orang yang seharusnya tidak dipercaya, tetapi itu justru men-
cekik kehidupan semua orang yang dekat dengan saya.

Mereka adalah para Prajurit Ketidakpengampunan yang berperang 
melawan saya.

Para Prajurit Ketidakpengampunan itu sekarang memerangi setiap 
orang yang tersakiti.

Saya adalah jiwa yang menyukai konsep pengampunan ... sampai saya 
menjadi orang tersakiti yang tidak suka mengampuni.

Jadi akan terlihat aneh bahwa sayalah yang menuliskan perkataan 
dalam buku ini. Tetapi jika ini mudah bagi saya, jika saya tidak bergumul 
dengan pengampunan, saya tidak yakin itu akan ditulis dengan kecemasan 
yang pantas untuk pesan seperti ini.

Jika luka saya yang luar biasa dalam itu dibiarkan begitu saja, pengam-
punan bisa tampak menyakitkan, mustahil, dan menjadi salah satu cara ter-
cepat untuk digabungkan dengan ketidakadilan dari pihak yang dirugikan. 
Saya menangis untuk keadilan. Saya ingin berkat bagi mereka yang meng-
ikuti aturan kehidupan dan kasih. Saya ingin koreksi bagi mereka yang 
melanggarnya.

Apakah itu permintaan yang berlebihan?
Dan tepatnya itulah tempat di mana saya ingin parkir, membuat semur, 

berfokus pada kesalahan semua orang, dan mengumpulkan orang-orang 
mereka yang setuju dengan saya untuk bergabung dan membantu mem-
beri saya pembenaran untuk tetap di sana.

Tetapi itu seperti saat saya kuliah, saat saya berlama-lama di tempat 
parkir sebuah tempat berlibur yang indah hanya untuk mengajukan suatu 
gagasan. Suatu pelanggaran kecil terjadi pada teman-teman saya di jalur 
drivethru. Ketika kami tiba di tempat tujuan, mereka semua keluar dari 
mobil, segera masuk, dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk berse-
nang-senang dalam permainan seru di pantai, melompat ke ombak yang 
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sejuk menyegarkan, menikmati makan siang piknik, dan menciptakan 
kenangan bersama yang luar biasa. Sementara itu, saya berjalan di sekeli-
ling parkiran dengan langkah-langkah seperti petugas patroli di bawah terik 
matahari, membiarkan amarah saya menggelegak seiring berlalunya se-
tiap jam.

Saya menyukai gagasan memberi pelajaran pada teman-teman saya 
dengan menampilkan protes tunggal ini.

Tetapi, pada akhirnya, hanya sayalah yang terpengaruh oleh itu. Saya lah 
satu-satunya orang yang tertinggal. Sayalah satu-satunya orang yang tetap 
lapar. Sayalah satu-satunya orang yang perbuatan salahnya dibicarakan 
pada hari itu. Kemudian hanya saya yang berkendara pulang dalam kebisuan, 
menyadari bahwa tidak ada yang telah terhukum oleh pilihan saya selain 
saya sendiri.

Hari itu, para Prajurit Ketidakpengampunan itu bersorak-sorai dan 
melompat-lompat girang atas kemenangan mereka. Dan saya hanya jiwa 
kesepian lainnya yang menangis sendirian sampai tertidur, merasa malu 
dan kalah. Satu-satunya memori saya hari itu adalah memori kecut.

Itu hari konyol, dengan pelanggaran yang sangat tidak berarti yang 
membuat saya kesal bukan main. Harap Anda ketahui, saya ingin meng-
akui dan benar-benar menyadari bahwa penderitaan yang Anda dan saya 
pernah lalui itu jauh lebih serius dan rumit dan menghancurkan daripada 
hari di pantai itu. Tetapi tempat parkir itu adalah gambaran bagus tentang 
apa akibat pelanggaran yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri, dan ke 
mana para Prajurit Ketidakpengampunan yang kejam itu akan selalu mem-
bawa kita: pada isolasi ... menuju kegelapan emosional akibat rusaknya 
hubungan-hubungan ... menuju kegelapan rohani dengan tumpukan rasa 
malu ... dan pandangan yang makin gelap di mana kita tidak bisa melihat 
keindahan yang menunggu di luar tempat parkir.

Bagaimana jika pada hari di pantai itu saya bisa melepaskan pelang-
garan itu dan terus maju? Bagaimana jika saya bisa melakukan itu seka-
rang?

Kemampuan untuk melihat keindahan lagi adalah apa yang saya ingin-
kan bagi Anda dan bagi saya. Senjatanya adalah pengampunan. Pilihan kita 
untuk bergerak maju adalah medan perangnya. Beranjak maju melan jut-
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kan kehidupan adalah perjalanannya. Dibebaskan dari perasaan berat itu 
adalah upah. Mendapatkan kembali kemungkinan kepercayaan dan ke-
dekatan adalah kemenangan yang manis. Dan berjalan dengan penuh 
keyakinan bersama Tuhan dari luka hati menuju kesembuhan adalah ke-
bebasan yang menanti.

Itulah buku ini. Suatu perjalanan di mana Anda akan menemukan cara-
cara baru, cara-cara yang sehat dan bermanfaat, untuk memproses kepe-
dihan Anda.

Sekarang izinkan saya meyakinkan Anda apa yang tidak termasuk 
cara itu.

Ini bukanlah pesan yang mengecilkan apa yang telah Anda alami atau 
meringankan penderitaan yang telah membuat Anda banjir air mata. Ini 
bukan pesan yang membenarkan pelecehan atau pengabaian atau per-
selingkuhan yang semuanya salah, tidak peduli bagaimana itu dibalik atau 
dibingkai oleh orang-orang lain. Ini bukan pesan yang menolak untuk 
mengakui betapa kuatnya perasaan dan Anda bisa merasa begitu tidak 
berdaya ketika Anda dibanjiri kepedihan, dipicu oleh memori-memori, 
diabaikan oleh orang-orang yang seharusnya mengasihi Anda, atau dising-
kirkan oleh orang-orang yang peduli pada Anda.

Ini bukanlah pesan yang menuntut Anda memaafkan kejahatan pa-
ling kejam dan paling mengerikan yang dilakukan terhadap Anda atau 
orang-orang yang Anda kasihi.

Itu juga tidak akan mengangguk ke arah pengampunan yang menun-
tut semua hubungan yang berhasil dengan semua orang—terkadang itu 
tidak mungkin, atau tidak aman. Faktanya, dalam halaman-halaman ini, 
kita akan bekerja untuk mengurai kekusutan dari gagasan-gagasan peng-
ampunan dan rekonsiliasi yang keliru.

Dan pesan ini jelas bukanlah sesuatu yang akan diberitakan kepada 
Anda dengan tudingan jari dan nada menuduh. Saya tidak bisa mengambil 
pesan-pesan itu, jadi saya pasti tidak akan meletakkan pesan-pesan seperti 
itu. Tetapi sementara itu akan menawarkan anugerah yang melimpah, itu 
dikobarkan dengan kebenaran Tuhan. Bagaimanapun juga, anugerah 
memberi kita jaminan bahwa melembutkan hati kita yang ketakutan itu 
cukup aman, tetapi kebenaranlah yang akan membebaskan kita (Yohanes 
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8:32). Anugerah berdampingan dengan kebenaran di seluruh Kitab Suci 
(Yohanes 1:14, 17). Jika saya hanya menawarkan anugerah kepada Anda, 
berarti saya menipu Anda tentang apa yang sebenarnya diperlukan untuk 
kesembuhan. Meskipun kebenaran terkadang berat untuk didengar, Allah 
memberikan itu kepada kita karena Dia tahu apa yang benar-benar dibu-
tuhkan hati dan jiwa kita. Kebenaran-Nya itulah yang membebaskan kita.

Pengampunan itu tidak mustahil, tetapi itu tidak selalu terasa me-
mungkinkan.

Pengampunan seringkali terasa seperti salah satu instruksi paling 
menjengkelkan dari Tuhan. 

Itu adalah kata yang bermata dua, bukan?
Pengampunan sulit untuk diberikan. Menakjubkan untuk diterima. 

Tetapi ketika kita menerimanya dengan cuma-cuma dari Tuhan dan me-
nolak untuk memberikannya, sesuatu yang berat mulai terbentuk di dalam 
jiwa kita.

Kita tidak diperbolehkan untuk mampir di tempat beban pengam-
punan itu. Dan bagi saya, itu terutama karena saya telah salah memahami 
sesuatu yang begitu mendalam tentang pengampunan.

Mengampuni bukanlah sesuatu yang sulit, kita memiliki pilihan 
untuk melakukannya atau tidak. Pengampunan adalah sesuatu yang sulit 
dimenangkan, yang kita memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di 
dalamnya. Bagian kita dalam pengampunan bukanlah bagian keputusasaan 
di mana kita harus bekerja keras dengan kertakan gigi dan kepalan tangan. 
Itu bukan berjuang melawan kejengkelan dan bergumul untuk menakluk-
kan kegeraman. Itu bukan menangis karena penolakan terhadap semua 
pembenaran kita untuk tetap marah dan sakit hati dan ngeri dengan semua 
yang telah mereka lakukan.

Inilah yang dulu saya pikirkan.
Tetapi ketika saya salah berpikir bahwa pasang surutnya pengampunan 

itu tergantung sepenuhnya pada usaha saya, menuntut keberanian, menun-
tut kedewasaan, memaksakan penolakan, dan perasaan-perasaan lembut 
yang tampak nyata pada suatu saat dan tampak palsu pada saat berikutnya, 
saya tidak akan pernah dapat memberikan secara autentik jenis pengam-
punan yang telah Yesus berikan kepada saya.
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Pengampunan bukanlah tindakan dari 
tekad saya. Pengampunan hanya 
dimungkinkan melalui kerja sama saya.

Kemampuan saya untuk mengampuni orang lain mengalami pasang 
dan surut, namun, dalam hal ini saya mengandalkan apa yang telah Yesus 
lakukan, yang memungkinkan anugerah-Nya bagi saya mengalir dengan 
leluasa melalui saya (Efesus 4:7).

Pengampunan bukanlah tindakan dari tekad saya.
Pengampunan hanya dimungkinkan melalui kerja sama saya.
Kerja sama adalah apa yang telah saya lewatkan. 
Tuhan tahu kita tidak bisa melakukannya sendiri. Dia tahu betul soal 

itu, sejak bunyi kunyahan buah terlarang itu menjadi suara pertama dosa. 
Dan kemudian terdengar desisan tuduhan musuh dan langkah-langkah 
kaki seorang pria dan wanita yang ketakutan. Adam dan Hawa berlari 
menyongsong kegelapan saat rasa bersalah dan rasa malu itu 
berkumandang dengan gema yang masih kita dengar keluar dari mulut 
kita sekarang ini. Lalu, mereka bersembunyi.

Segera setelah dosa menjadi pilihan mereka, selubung kegelapan 
menjadi preferensi mereka.

Dan harap bersabar saat saya mengetik kata-kata berikut ini. Saya 
mendapati diri saya berlari dan bersembunyi dalam kegelapan itu bukan 
hanya saat saya melakukan sesuatu yang salah. Itu juga saat saya melakukan 
kebalikan dari apa yang seharusnya saya lakukan sebagai reaksi terhadap 
seseorang yang berdosa terhadap saya, bersalah pada saya, menyakiti saya, 
atau bahkan hanya membuat saya tidak nyaman. Pada sebagian besar waktu, 
kecenderungan pertama saya bukan untuk memberkati mereka. Atau ber-
sabar dengan mereka. Atau menjadi seperti semua yang tertulis dalam Roma 
12 dan memberi mereka Happy Meal dan a milkshake cokelat.

Tidak.
Kecenderungan pertama saya adalah melakukan hal yang sangat saya 

kritik dari mereka yang melakukannya. Saya membiarkan pembenaran saya 


