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Mengaku salah pada Tuhan dan Sesama adalah salah satu kunci agar kita 

bisa diampuni dan Lebih bijaksana untuk mengampuni orang lain........    
 

Yeremia 3Yeremia 3Yeremia 3Yeremia 3    : 16: 16: 16: 16    
“ Hanya  akuilah  kesalahanmu  bahwa   

engkau  telah mengdurhakakan    
terhadap  Tuhan  Allahmu” 

 
Pernahkah kita  ngaku salah atas kesalahan yang kita lakukan? Kalo itu 

kita lakukan ama TUhan biasanya disebut minta ampun.. Klo itu kita lakukan 
ama orang lain namanya minta maaf.. jiwanya juga sama. Semua orang juga tau, 
kalo ngaku salah itu susah banget’’ soalnya: 

1. ngaku salah membuat kita kena hukuman 
2. ngaku salah sama saja dengan mempertaruhkan harga diri,, beneer 

ngga? 
 
Tapi seburuk apapun kesalahan kita, dengan ngakuin kesalahan kita, itu 

nuntun kita memasuki hidup yang lebih baik, lho!! Selain itu,, hubungan kita 
dengan TUhan juga akan dipulihkan,,iya kan? 
Memang sih, ngaku salah itu ngga akan mengubah masa lau, tapi seengganya itu 
bisa mencerahkan masa depan kita.. 

 
Suatu kali Bangsa Israel berada dalam puncak kemapanan ekonomi, ibadah 

dan kehidupan mereka dalam kemakmuran. Tetapi, Yeremia melihat kalo 
kemapanan mereka itu kemapanan yang semu, maka Yeremia menyuruh Bangsa 
Israel untuk meminta maaf kepada sesame mereka yang tertindas. 

 
Teman- teman,, pengampunan itu berarti melepaskan hakmu untuk 

menghukum seseorang. Jadi, cobalah lihat kekurangan kita dan jangan ragu untuk 
ngakuin kesalahan kita di hadapan Papa JC dan sesama kita. 



 
 
 Alangkah sulitnya……  
 

Siapa bisa ngebantah kalo mengampuni itu sulit? Ema ng sulit 
banget… Padahal selain ‘ alangkah sulit’, mengampun i itu  ‘alangkah 

penting’.. Mengampuni itu nuntut kemauan dan kemamp uan. Ada yang mau 
mengampuni tapi ga mau, ada pula yang mampu mengamp uni tapi ga mau.. 

Dua-duanya sama- sama ‘nol’, ngga ngehasilin apa- a pa. 
 

Tetapi yang namanya mengampuni itu 
emang penting banget buat memelihara 

hubungan, entah itu antar pribadi 
[(manusia dgn Tuhan) dan  (manusia dgn 
manusia)] maupun antar kelompok. ‘ To 
Social is to Forgiving’ menjadi makhluk 
sosial itu syaratnya mengampuni, tanpa itu, 

manusia sulit untuk hidup bersama. 
 

Tapi, kenapa mengampuni itu sulit? 
Soalnya banyak orang yang mengacaukan antara ‘to fo rgive’ and ‘to forget’. 

 
Memangnya mengampuni itu berarti harus ngelupain ya h? Wah, 

kalo gitu, pantes aja orang bilang, mengmpuni itu m ustahil.. abisnya luka di 
kulit sih emang bisa mongering, tapi luka di hati?? ? [weiZzz..] 

Pengampunan yang sejati itu berawal saat kita menco ba ‘to remember and 
to forgive’ 

 
Di tengah penderitaan jasmaniah dan batiniah, Yesus  ketika di atas 

kayu salib , ngga memakai kekuasaannya sebagai Alla h untuk ngebebasin 
Dia dari sakitnya, tapi,, Dia mau dengan sadar  ngerasain penderitaanya, 
detik demi detik, mendengarkan rintihannya setiap s aat. Tapi doa- Nya? 
‘Ampunilah  mereka karna mereka tidak tahu apa yang mereka per buat’. 
Nah,  itulah point dari ‘To remember and to forgive ’ [liat kata-kata yang 

digaris bawahi]. Jadi, ayo kita belajar mengampuni,  suka atau ngga suka, 
emang orang yang harus diampuni itu orang yang suda h nyakitin kita.. (Jadi 

kalo rada ga rela itu wajar) 
Tapi apa boleh buat? Kalian ga punya pilihan..pokon ya harus belajar 

mengampuni, otrehh?! 



YusufYusufYusufYusuf MENGAMPUNI saudara- saudaranya  

bahkan ketika mereka membawanya  

ke sebuah petualangan baru yang menyakitkan hati. 

AyubAyubAyubAyub MENGAMPUNI sahabat- sahabatnya,  

bahkan berdoa untuk mereka. Inilah 

kunci kehidupan Ayub dipulihkan dua kali lipat. 

Musa Musa Musa Musa MENGAMPUNI Harun dan Miryam  

yang mengeluarkan 

kata- kata yang menyakitkan hati.  

Tidak hanya mengampuni,  

Musa bahkan  

minta ampun kepada Tuhan untuk kesalahan mereka. 

DaudDaudDaudDaud punya alasan untuk kecewa ama Saul  

sebagai pemimpin yang sangat dihormatinya.  

Daud lebih memilih untuk MENGAMPUNI dan tetap  

memiliki penundukan diri pada otoritas. 

YabesYabesYabesYabes dengan mudahnya bisa terjebak untuk membenci 

Orang tuanya yang memberikan destiny begitu buruk padanya.  

Tetapi ia memilih untuk MENGAMPUNI  

dan itulah titik balik dalam hidupnya… 

Yesus,Yesus,Yesus,Yesus, tokoh terbesar sepanjang sejarah zaman,  

selalu menebarkan kasih dan PENGAMPUNAN  

kepada orang-orang yang sudah menggoreskan luka hati… 

MENGAMPUNI  pengkhianatan Yudas 

MENGAMPUNI  penyangkalan Petrus 

MENGAMPUNI  keraguan Thomas 

Bahkan MENGAMPUNI orang- orang yang sudah menyalibkan 

Dia!!!! 



Humor Humor Humor Humor     
 

MENGAMPUNI DAN MELUPAKAN 

Waktu baru aja nikah, Pak Rudy bikin kesalahan besar terhadap Yuli,isterinya. Yuli 
marah banget. Tetapi Rudy dengan memohon maaf yang sebesar-besarnya ... dan Yuli 

mau memaafkannya. 

Walaupun begitu, dari hari ke hari, Yuli selalu aja menyinggung masalah itu. 

"Yuli sayang," kata Rudy suatu hari karena sudah tidak sabar dengan sindiran Yuli, 
"kenapa sih masalah itu diungkit-ungkit terus? Komitmenmu kan 'mengampuni dan 

melupakan'?" 

"Siapa yang bilang aku tidak mengampuni dan melupakan?" jawab Yuli,"Aku tuh cuman 
gak mau kamu lupa kalau aku adalah seorang isteri yang mengampuni dan melupakan!" 
 
 
 
Mengampuni 
 
Sang murid melapor kepada guru spiritualnya bahwa ia telah berhasil memahami ajaran sang 
guru tentang mengampuni. Ia sekarang bisa mengatasi kepahitan dan mudah mengampuni. 
" Guru ,ada seseorang membuang kulit pisang di depan rumah dan saya terpeleset karenanya !" 
lapor sang murid ," tetapi saya bisa mengampuninya !" 
" Bagus !" sang guru pun manggut - manggut puas . Maklum , sebelumnya sang murid adalah 
orang yang tinggi hati dan sak enak udel le dewe ! 
" Seseorang menghabiskan air dalam bak mandi dan tidak mengisi kembali,"terus sang murid . 
"Terpaksa saya harus menimba dari sumur sebelum mandi !Dan saya mengampuninya " 
" Bagus ! Bagus !" sang guru mengelus jenggotnya . 
" Seseorang telah membiarkan pintu rumah terbuka , sehingga saya kemalingan !" lanjut sang 
murid .  
" Saya sangat marah , tetapi masih bisa mengampuninya !" 
" Bagus ! Bagus ! Bagus !" sang guru sangat puas dengan perkembangan jiwa sang murid . 
Ternyata sang murid sudah menjadi orang yang welas asih seperti dirinya . "  
E...tetapi ngomong – ngomong……. siapa sih sebenarnya si brengsek yang mendapat kasih 
pengampunanmu itu ?" 
" A...ng...a..nggg....sa..sa..saya sendiri guru ! Soalnya saya juga punya penyakit lupa !" 
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BUAT TEMEN-TEMEN YANG BERHALANGAN HARAP KASIH 

TAHU SEBELUMNYA  SAMA  OM  NANANG.  MAKASIH. GBU 

 



Satu Maaf Untuk Sejuta SehatSatu Maaf Untuk Sejuta SehatSatu Maaf Untuk Sejuta SehatSatu Maaf Untuk Sejuta Sehat    
 

 
Ingin hidup sehat, jangan berat hati memaafkan kesalahan orang lain. Penelitian 

menunjukkan, orang yang sulit memberi maaf lebih berisiko terkena serangan jantung 
dan penyakit berbahaya lainnya. Maaf ya. 

Dalam kondisi yang tidak mendukung, misalnya jalanan macet, cuaca yang 
panas, atau belum gajian, kemarahan orang lebih mudah tersulut. Hal-hal kecil bisa bikin 
kesal setengah mati bahkan sampai dendam berhari-hari. 

Marah atau kekesalan emosi yang melonjak tinggi dijamin nggak sehat buat 
tubuh. Jika seulas senyum kecil saja melibatkan kontraksi ratusan jaringan otot dan 
syaraf, apalagi marah yang jelas-jelas menggunakan ekstra energi. Tubuh kita pastinya 
lelah banget! 

Dilansir Findaticle, Senin (31/10/2005) Universitas Tennesse Amerika 
mengadakan penelitian tentang efek memaafkan dari sisi psikologis dan fisik. Objek 
penelitiannya adalah orang-orang yang pernah dikhianati oleh orang  tua, tema n, atau 
pacar. 

Mereka diminta bercerita tentang pengkhianatan yang pernah dialaminya. 
Selama bercerita peneliti mengukur tekanan darah, detak jantung, ketegangan di otot 
dahi, dan respon ketegangan di kulit. 

Hasilnya, orang yang mudah memaafkan memiliki tekanan darah yang lebih 
rendah/normal. Sedangkan sebaliknya, orang yang sulit memaafkan atau masih 
menyimpan dendam, tekanan darahnya cenderung tinggi. 

Ketika membicarakan sesuatu yang mengesalkan, tekanan darah seseorang 
cenderung meningkat. Tapi memaafkan kesalahan membuat orang marah jauh lebih 
sehat. 

"Memaafkan bisa meningkatkan kesehatan karena mengurangi beban 
psikologis yang berat. Beban tersebut berasal dari stress tersimpan yang  bersumber 
dari perasaan terluka atau tersinggung," jelas Kathleen Lawler Ph.D kepala peneliti di 
Universitas Tennesse. 

Memaafkan memang bukan hal yang mudah dan butuh latihan yang cukup 
sering. Tapi setelah anda menjadi orang y ang pemaaf, dijamin pasti banyak perubahan 
hidup yang anda alami. 

Orang yang pemaaf biasanya lebih berempati, hangat, dan menunjukkan banyak 
perilaku-perilaku positif. Mereka juga biasanya lebih rukun dalam berhubungan dengan 
orang-orang sekitarnya dan bisa mengkomunikasikan perasaannya lebih baik. 

Sulit memaafkan orang? Kathleen Lawler menyarankan beberapa langkah 
berikut: 



 
1. Hadapi kenyataan. Sakit hati atau kenyataan pahit memang sulit diterima. Tapi 
menerima dan berani menghadapi dengan ikhlas akan membuat anda lebih mudah 
memaafkan ketimbang menghidari atau menyangkalnya. 
 
2. Berpikir dari sisi lain. Wajar saja ketika marah yang kita pikirkan hanya diri kita 
sendiri. Tenangkan diri sebentar, lalu coba bawa diri anda ke pikiran orang yang 
berbuat salah kepada anda. Coba pahami sebab dan apa yang membuat ia 
melakukan kesalahan pada anda. Latihan ini akan membuat anda mudah berempati 
kepada orang lain. Dengan berusaha memahami isi kepala si pembuat kesalahan, 
biasanya kita akan lebih mudah memaafkan. 
 
3. Singkirkan dendam dan maafkan kesalahan. Siapa saja punya pilihan dalam hidup. 
Jika seseorang punya kesalahan, anda bisa memilih untuk memaafkan atau tidak 
memaafkan. Dari uraian di atas pastinya anda sudah semakin tahu mana yang anda 
pilih. Jika dengan memaafkan hidup lebih tenang dan badan lebih sehat, kenapa 
tidak dicoba saja? 
 

Maaf adalah kata singkat yang kadang sulit diucapkan. Tapi sekalinya anda 
memberi maaf dengan ikhlas dan tulus anda akan mengurangi risiko terkena penyakit 
jantung, stroke, ginjal, darah tinggi, atau kematian karena marah yang berlebihan. 

Selain itu, memberi maaf bisa membebaskan anda dari rasa marah, depresi, 
kesal, dan bahkan bisa mendongkrak rasa percaya diri. Sedikit fakta, sebuah studi lain 
dari Universitas Michigan Amerika menemukan, orang berusia 18-40 tahun lebih sulit 
mema afkan ketimbang orang yang lebih tua dari usia tersebut.  

 

““““Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan 
orang, Bapamu yang orang, Bapamu yang orang, Bapamu yang orang, Bapamu yang     di sorga akan di sorga akan di sorga akan di sorga akan 
mengampuni kamu juga.mengampuni kamu juga.mengampuni kamu juga.mengampuni kamu juga.    Tetapi jikalau kamu tidak Tetapi jikalau kamu tidak Tetapi jikalau kamu tidak Tetapi jikalau kamu tidak 
mengampuni orang, Bapamu mengampuni orang, Bapamu mengampuni orang, Bapamu mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan juga tidak akan juga tidak akan juga tidak akan     
mengampuni kesalahanmu."mengampuni kesalahanmu."mengampuni kesalahanmu."mengampuni kesalahanmu."    

Matius: 6:14Matius: 6:14Matius: 6:14Matius: 6:14----15151515    
    

    



DUDU : 
(Dari Untuk Dengan ucapan) 

 

 

D : Vero 

U : Pemuda GPdI “ Haleluya” Cimahi  

DU : Ayo dunks pada ikutan aktif di buletin ini biar jadi seru, otree...!! 

 
D : Yellen 

U : Eli cabeth 

DU : Eli...sori ya..kertasnya ilang jadi belom bisa dipasang edisi ini...mungkin di 

edisi depan aja ya...maapin bgt!!  Jangan kapok y....!!! GBU 

 
 

 

information: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kami mengucapkan SELAMAT DATANG  bagi yang pertama kali 

bergabung di Pemuda GPdI Cimahi 

Tuhan Memberkati 

Buat temen-temen yang mau nyumbangin artikel, 

kesaksian, kirim-kirim salam, kata pembangunan, ato 

apa aja buat temen pemuda lainnya di warta ini, bisa 

hubungin langsung Vero Or Yellen, qta nantiin 

partisipasi kalian. GBU 

Temen-temen yang perlu bantuan doa secara khusus,bisa 
menuliskan dalam kertas dan masukan ke dalam kotak 
yang telah disediakan, kami akan doakan secara khusus. 



LUKA BATIN 
Seorang penulis Amerika bernama Leo Buscaglia dalam bukunya "Saling Mengasihi", 

menulis tentang suatu kisah sedih yang dialami oleh seorang wanita. Baru-baru ini saya 
mendengar cerita tentang seorang wanita di Florida yang diperkosa, ditembak di kepala, 
dianiaya di luar batas-batas perikemanusiaan dan ditinggal begitu saja supaya mati. Tetapi, 
ajaibnya wanita itu selamat sekalipun ia harus mengalami kecacatan yaitu buta seumur hidupnya. 
Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh sebuah stasiun televisi, pembawa acara yakin 
bahwa pasti hati wanita itu hancur oleh kebencian dan kepahitan yang luar biasa dan menderita 
luka batin yang tak terhapuskan seumur hidupnya. 

Namun, tanggapan yang diberikan wanita itu sangat mengejutkan, "Oh, tidak, tidak! 
Pria itu hanya dapat menghancurkan hidupku selama satu malam saja. Tidak lebih dari itu. 
Karena setelah itu aku tidak pernah mengizinkan diriku untuk memikirkannya lagi, walau barang 
sedetik pun." 

Kita tidak tahu pasti apa alasan mengapa wanita itu dapat berkata seperti itu, namun 
apapun alasannya kisah itu mengajarkan kepada kita bahwa peristiwa yang tidak menyenangkan 
di dalam hidup ini tidak boleh dibiarkan mengganggu jiwa kita selama-lamanya. Jika kita terus 
menerus memikirkannya maka justru kita sendiri yang akan rugi. Pilihan untuk membuang jauh-
jauh kenangan pahit yang tragis itu ternyata berakibat baik bagi wanita tersebut. Sekalipun ia 
buta seumur hidup, tetapi ia sadar bahwa hidup itu harus terus berjalan. Yang penting baginya 
adalah menikmati sisa hidup ini bagaimana pun bentuknya. 

Di dalam kehidupan kita-pun sehari-hari sebagai pengikut Tuhan Yesus, pasti pernah 
mengalami kepahitan-kepahitan yang ditimbulkan oleh perkataan dan perbuatan sesama kita. 
Hal itu sesungguhnya merupakan upaya iblis agar kita mengalami luka-luka batin dan tak dapat 
menikmati damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Pikiran kita selalu digoda iblis untuk mengingat 
peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dalam hidup kita agar kita kehilangan damai sejahtera 
dari Tuhan Yesus. Iblis ingin kita menjadi budak iri hati, kemarahan, pertengkaran, kebencian, 
dendam, kebingungan, supaya ia mengendalikan hidup kita. Iblis sangat berminat menanamkan 
kepahitan di dalam diri kita. Karena itu, jangan biarkan kepahitan menguasai hidup kita, 
sehingga batin kita terhindar dari luka-luka. Jika sesama kita menyakiti kita, ampunilah dia, 
sebab pengampunan adalah rahmat Tuhan bagi kita agar kita selalu mampu mengatasi 
kepahitan dan menghindari luka batin yang menghilangkan damai sejahtera itu. 

 
"Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain 

apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah 
mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu: 

kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu 

telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah" 
Kolose 3:13-15 



KISAH 
GEORGE 

  
Aku dilahirkan dengan sifat mirip dengan papaku. Papaku, orangnya 

sangat keras tapi berhati lembut. Diam-diam aku mulai membandingkan 
sifat-sifatku dengannya. Dia orangnya cepat marah dan kalau marah dia 
bisa diam seribu bahasa. Jika ada orang yang menghinanya atau 
menyinggung perasaannya tak segan dia pasti membalasnya dengan lebih 
kasar dengan apa yang diperbuat orang tersebut. Jika dia sudah berlaku 
baik terhadap sahabatnya, dan sahabatnya itu berlaku sebaliknya tidak 
segan-segan orang tersebut di musuhinya alias kita tidak bisa bersahabat 
lagi. Sifat itu persis sama dengan yang aku punya. Mungkinkah itu genetic 
namanya? Atau apalah namanya, aku pikir kesamaan kelemahan itulah yang 
membuat aku merasa menjadi kembaran papaku. 
 Tidak gampang mengakui kelemahan itu pikirku. Aku sudah 
terbentuk seperti ini di dalam keluargaku. Karakterku tidak bisa berubah 
begitu saja. Dan aku tidak pernah merugikan orang lain pikirku. Jika ada 
orang yang baik kepadaku, aku pasti baik tapi jika orang berbuat jahat 
kepadaku, aku tidak perduli dan mau tahu tentang orang tersebut. 
Istilahnya dalam kamusku mengampuni adalah kata langka dalam kamus 
hidupku. Satu kali aku membaca sebuah artikel yang sangat menyentuh 
hatiku dan membuatku berubah. 
 Pada suatu hari, hari itu begitu cerah sebab George, 15 thn diajak 
mamanya pergi ke stasiun untuk menjemput pamannya yang baru tiba dari 
Los Angeles. George dengan senang hati memakai bajunya yang terbaik, 
tidak lupa dia menyemir sepatunya supaya mengkilat. Paman John, selalu 
membawa buku kesukaan George. Itu yang di tunggu-tunggu oleh George. 
Setelah mereka siap mamanya mulai menyetir mobil butut mereka dan 
berkata George sesampainya di stasiun bisakah kamu menunggu di ruang 



tunggu dan jangan jauh-jauh dari tempat itu. Karena mama sering melihat 
anak-anak sebayamu suka berkelahi antar gang di stasiun. Jadi hati-hatilah. 
 George tahu mamanya sangat kuatir karena memang akhir-akhir ini 
di televisi diberitakan bahwa ada perkelahian antar gang. Gang orang putih 
dan gang orang hitam. George sendiri tidak tahu pasti apa pokok masalah 
gang-gang itu sehingga mereka sering berkelahi. Tapi yang pasti George 
berdoa kepada Tuhan karena dia percaya Tuhan selalu menjaganya 
kemanapun dia dan mamanya pergi. Sejak papanya meninggal mamanya 
selalu pergi bersamanya. Walaupun mamanya Cuma seorang perawat di 
sebuah rumah sakit yang tidak terlalu terkenal tapi George merasa 
keluarga mereka selalu bahagia. George punya suatu keinginan jika dia 
sudah lulus dari universitas dan mendapat pekerjaan dengan gaji yang baik, 
dia akan membelikan mamanya rumah. Karena sekarang mereka hanya 
tinggal di sebuah apartemen kecil. 
 "George, George, kita sudah sampai" panggil mamanya 
membuyarkan lamunannya tentang masa depan. Mereka bergegas masuk 
ke stasiun. Orang-orang sudah mulai berdatangan untuk menjemput sanak-
saudara mereka. Kurang 20 menit lagi kereta yang ditumpangi pamannya 
akan tiba. Mamanya tiba-tiba menitipkan tas tangan berwarna hitam 
kepada George, sambil berkata  
 "George mama mau ke toilet sebentar. Bisakah kamu duduk disini 
sampai mama kembali?"  
 George mengganggukan kepalanya tanda mengiyakan karena di 
dalam kepalanya dia masih penasaran serta menerka-nerka buku apakah 
gerangan yang akan dia dapatkan dari paman John. 
 Di toilet, Ross mengucap syukur kepada Tuhan, karena ada George 
permata hatinya. George adalah penghiburannya. Ross mencuci tangannya 
sambil tersenyum memandangi dirinya di depan cermin. Rambutnya sudah 
ada ubannya. Walaupun kulitmu hitam tapi senyummu manis. Itu kalimat 
yang sering diucapkan oleh papanya George. Jika Ross melihat wajah 
George dia selalu teringat akan almarhum, Mark. Mmm, Mark meninggal 
saat George berumur 8 thn. Mark  
 



ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Sampai sekarang si penembak 
belum tertangkap. Ross tidak mau mengingat hal itu lagi karena dengan 
mengingat kejadian itu lagi berarti dia tidak mengampuni orang yang telah 
menembak Mark suaminya. 

Ross bergegas keluar dari toilet dan menuju tempat dimana George 
duduk. Sampai di tempat ruang tunggu, tidak didapatinya George. Kemana 
George, pikirnya sudah diperingatkan jangan kemana-mana masih saja 
anak itu tidak mendengarkan nasehatnya. Tak berapa jauh dari tempatnya 
berdiri, Ross melihat ada anak-anak seusia George kira-kira 5 orang 
sedang di borgol polisi. Mereka adalah anak-anak kulit putih, astaga 
ditangan mereka ada yang membawa senjata laras panjang serta pistol 
betulan. 
 Tiba-tiba Ross mulai pusing melihat begitu banyak kerumunan orang. 
Dan tiba-tiba dia melihat ada ambulance datang, dan ada sebuah tandu 
diturunkan, dan orang yang terbaring di atas tandu tersebut? Sepertinya 
ada orang yang mengalami kecelakaan pikirnya. Ross tidak jelas 
mengenalnya karena semakin banyak orang yang ada di sekitar tempat itu 
untuk melihat kejadian tersebut dari jarak dekat. Ross berlari kearah 
kerumunan orang-orang, dia berpikir pasti George ada di sekitar 
kerumunan orang-orang itu. Waktu dia mendekat jaraknya hanya 25 meter, 
Ross bisa melihat dengan jelas diatas tandu tersebut George, anak satu-
satunya, terbujur kaku bermandikan darah. Yang diingatnya hanya dia 
pingsan setelah itu. 
 Tiba-tiba Ross terbangun di sebuah ruangan yang semuanya 
berwarna putih yang dia tahu pasti tempat ini adalah rumah sakit. Ada 
seorang polisi perempuan mendekatinya dan mengulurkan segelas air putih 
kepadanya. Hi, saya Maria, dia memperkenalkan dirinya. George, George 
bisik Ross dengan pelan kepada polisi tersebut. Dia menggenggam tangan 
Ross dengan lembut sambil mengatakan Maafkan aku anak ibu tidak bisa 
diselamatkan lagi. Dia mendapat 3 tembakan. Waktu kami bawa ke rumah 
sakit, dia masih sadar tapi setelah itu dia meninggal karena kehabisan 
darah. Ross tidak bisa berkata apa-apa lagi selain air matanya yang terus 
mengalir. Dalam diam Ross hanya berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. 



Ross harus belajar menerima kenyataan pahit. Ya, sangat Pahit suami dan 
anaknya meninggal dengan cara yang sama yaitu dengan di tembak. Polisi 
mengindifikasi bahwa gang anak putihlah yang telah menembak George. 
Anak-anak tersebut mengira George adalah musuhnya karena George 
berkulit hitam. 
 Satu bulan kemudian Ross diperkenankan bertemu dengan anak-
anak yang telah menembak George dan setelah itu dia mengadakan press 
conference. "Bapak-ibu sekalian saya berdiri disini sebagai seorang ibu yang 
sangat mengasihi anak saya satu-satunya. Saya mendedikasikan hidup saya 
untuk anak saya. Berat ketika saya tahu dia telah pergi meninggalkan saya 
untuk selama-lamanya. Tapi di tempat saya berdiri, saya mau tegaskan, 
jangan ada lagi pertumpahan darah. Kehilangan orang yang paling kita 
kasihi itu sangat menyakitkan. Kepada orang yang telah menembak George 
dan semua keluarganya saya mau mengatakan bahwa saya tidak memiliki 
dendam sedikitpun. Saya telah mengampuni mereka. Seperti Yesus telah 
mengampuni dosa-dosa saya, demikian juga saya telah mengampuni kalian".  
 Ross merelakan kematian George karena dia tahu George sudah 
ada di tempat yang nyaman bersama Bapa di Surga. 
 Kisah diatas mengubah cara berpikirku seratus persen tentang hal 
mengampuni. Jika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, tetaplah 
mengasihi mereka. Karena kasih Allah tidak terbatas. 
 
 


