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Ketika John Maxwell baru memulai pelayanannya sebagai seorang pendeta muda, ia
mengalami serangan dari seseorang dimana setiap minggu selama tujuh tahun orang itu
mengirimkan surat yang berisi kritik dan kecaman. Bahkan ketika John mencoba bertemu
secara langsung dan ingin menyalaminya, orang tersebut menolak untuk bersalaman. Pada
awalnya ia sempat heran mengapa orang ini bersikap sedemikian negatif. Teryata orang yang
telah mengkritiknya habis-habisan ini dulunya pernah menjadi anggota dewan gereja dan
mendapat perlakukan buruk dari seorang pendeta sehingga sejak itu ia beranggapan semua
pendeta adalah jahat dan tidak dapat dipercaya. Setelah mengetahui hal itu, John Maxwell
berusaha mendapatkan kepercayaan orang itu kembali dan akhirnya setelah berjuang cukup
lama maka orang yang telah mengkritiknya selama tujuh tahun itu menjadi teman baiknya.
Seperti yang pernah saya ceritakan, saya dulu pernah mengalami luka batin yang dalam akibat
penolakan yang saya alami sejak masih kanak-kanak. Akibatnya saya bertumbuh menjadi
seseorang yang bersifat negatif, penuh kritik dan banyak melukai orang lain. Pada awalnya
saya tidak menyadari bahwa penyebab saya sering melukai orang lain adalah karena saya
sendiri merupakan orang yang terluka. Seringkali saya menganggap orang lain yang terluka itu
terlalu sensitif perasaannya. Ternyata bukan orang lain yang terlalu sensitif melainkan karena
saya yang terluka sehingga saya melukai orang lain. Oleh kemurahan-Nya setelah saya
dipulihkan maka orang-orang yang dulunya saya anggap terlalu sensitif ini bisa merasa aman
dan tidak terluka dengan saya lagi.
Langkah pertama untuk bisa dipulihkan adalah menyadari bahwa Anda perlu dipulihkan. Hanya
orang sakit yang merasa memerlukan obat untuk kesembuhannya. Namun kebanyakan orang
malah lebih suka menyalahkan orang lain dibanding menyadari bahwa mereka perlu dipulihkan.
Oleh karena itu Tuhan akan menggunakan krisis sebagai alat untuk menyadarkan diri kita.
Krisis tidak dapat mengubah manusia melainkan hanya akan menunjukkan siapa
sesungguhnya manusia itu. Respon kita dalam menghadapi krisis yang akan menyebabkan kita
berubah semakin baik atau malah semakin buruk. Bila kita menyerahkan diri dan taat
sepenuhnya kepada Tuhan maka kita akan berubah semakin serupa karakter Kristus
sebaliknya bila kita memberontak dan melawan Tuihan maka kita akan menjadi semakin buruk.
Satu pelajaran yang ingin saya bagikan kepada Anda semua bahwa pemulihan itu merupakan
sebuah proses. Diperlukan penyerahan diri dan ketaatan total bila Anda ingin benar-benar
dipulihkan sampai ke akar-akar luka jiwa Anda. Saya berdoa kiranya Anda semua yang
bergumul dengan luka-luka batin yang Anda alami di masa lampau bisa mengalami pemulihan
total sampai ke akar-akarnya. Hanya Yesus yang dapat mengubah hati yang dipenuhi dengan
kepahitan menjadi hati yang dipenuhi dengan kasih!
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