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Secara sederhana kepahitan hati sudah pasti mengarah 

kepada hal-hal yang negatif, hal inilah yang tidak luput 

dari keberadaaan manusia. Bahkan semua manusia 

pasti pernah merasakan hal demikian, jadi tergantung 

dari bagaimana cara kita masing-masing dalam 

menghadapi kondisi kepahitan hati tersebut. Ada 

berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi 

munculnya kepahitan hati. Tentu ini bisa juga 

dikatakan sebagai suatu penyakit dalam diri seseorang. 

Jika penyakit ini tersimpan, maka akan menyebar 

kemana-mana bahkan juga mempengaruhi tindakan 

atau prilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. 

Maka yang paling penting ialah bagaimana kehidupan 

manusia bisa sembuh dari penyakit seperti ini. Ketika 

manusia berada didalam kondisi lemah atau sakit, 

maka yang sangat diharapkan ialah kesembuhan. 

Bagaimana penyakit tersebut tidak terus-menerus 

menggerogoti diri seseorang tersebut. Begitu juga 

dengan kepahitan hati, semuanya harus mengalami 

tahap pelepasan dari kepahitan hati. Karena setelah 

mengalami kesembuhan akan ada sukacita yang 

luarbiasa. (RP) 
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pa itu kepahitan hati? 
          Kepahitan hati adalah 
perasaan tidak suka terhadap 
seseorang yang disertai den-

dam dan kebencian yang mendalam. 
Mengalami kepahitan hati merupakan 
hal yang tak dapat manusia hindari. 
Semua manusia pernah mengalami 
sakit hati. Kepahitan hati disebabkan 
oleh hakikat dasar dari manusia se-
bagai makhluk sosial. Sebagai indi-
vidu, manusia mau tidak mau harus 
hidup berdampingan bersama dengan 
individu-individu lainnya. Sebagai 
ciptaan Allah yang sempurna, manusia 
memiliki keunikan karena masing-
masing pribadi memiliki kehendak 
bebas (free will). Ketika kehendak atau 
harapan tidak sesuai dengan ken-
yataan, hal inilah yang menjadi pemicu 
sakit hati. Kepahitan hati dapat 
disebabkan oleh siapa saja, baik orang 
terdekat maupun orang yang tidak 
dikenal, akan tetapi biasanya sering 
terjadi karena orang terdekat. Timbul 
akibat dari tindakan orang tua /       
atasan / teman yang pilih kasih, per-
kataan orang terdekat yang menyakit-
kan dan/atau tidak ditepati, iri ter-
hadap pencapaian orang lain, dan lain 
sebagainya. Ada banyak penyebab 
kepahitan hati, namun ketika ditelaah 
kembali, kepahitan hati bisa timbul 
karena dua hal, yaitu karena memang 
disakiti (disengaja pihak lain), atau 
merasa disakiti (tidak dilakukan secara 
sengaja oleh pihak lain). Baik disakiti 
atau merasa tersakiti, kedua hal ini 
tetap harus segera disembuhkan, sebab 

jika tidak maka akan menimbulkan 
bahaya yang besar. 
 
Apa saja bahaya menyimpan 
kepahitan hati? 
         Alkitab sering mencatat tentang 
relasi yang bermasalah dengan sesama 
bila tidak segera diselesaikan akan 
menjadi penghalang dalam relasi 
dengan Allah (Matius 5 : 23-24), 
bahkan mengaku mengasihi Allah ada-
lah dusta jika masih membenci sesama 
(1 Yohanes 4 : 20). Kepahitan hati yang 
tidak terselesaikan sesungguhnya me-
rugikan diri sendiri, karena akan ter-
penjara secara psikis dan spiritual. 
Tikijo Hardjowono menuliskan bahwa 
bahaya dari kepahitan hati yang tidak 
segera diselesaikan dapat terus 
menghalangi dan membelenggu untuk 
bisa bertumbuh dalam hubungannya 
dengan diri sendiri, Tuhan dan sesama 
(Hardjowono, 2005). Hal ini tentu 
merupakan kerugian yang besar jika 
tidak segera ditangani. Hesky C. Opit 
mencatat bahwa kepahitan hati tidak 
hanya menjadi masalah bagi kesehatan 
dan pertumbuhan secara rohani dan 
mental, melainkan juga secara fisik 
(Opit, 2020). 
         Alkitab banyak memberi contoh 
bila kepahitan hati tidak diselesaikan 
dengan cepat maka akan membaha-
yakan diri sendiri maupun orang lain, 
sehingga menimbulkan berbagai masa-
lah yang kompleks. Sebagai contoh, 
Kain tanpa ragu membunuh adiknya 
karena kepahitan hati yang timbul dari 
iri hati (Kejadian 4 : 1-16). Simeon dan 

a 

....Bersambung ke hal.2 

 

SEMBUHAN DARI KEPAHITAN HATI? 
Penulis: Sion Saputra S. Th. M.Pd.  



 4 # Fidelitas Edisi September 2019  
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Lewi berani membunuh seluruh 
penduduk laki-laki Sikhem, karena 
perbuatan noda yang dilakukan 
Sikhem terhadap Dina adik mereka 
(Kejadian 34). Anak-anak Yakub nekat 
membuang bahkan hampir membunuh 
saudara kandung mereka Yusuf sebe-
lum akhirnya dijual karena kepahitan 
hati (Kejadian 37). Bahaya dari 
kepahitan hati harus segera diatasi. 
Cara satu-satunya mengatasi luka batin 
ialah dengan cara menyembuhkannya.  
 
Apa saja cara menyembuhkan 
kepahitan hati? 
Kedewasaan 
       Kedewasaan seseorang diperlukan 
dalam menghadapi dan menyelesaikan 
kepahitan hati. Kematangan psikis dan 
kemampuan penyesuaian yang baik 
akan mempengaruhi kemampuan 
seseorang menghadapi peristiwa kelam 
di hidupnya yang menyebabkan 
kepahitan hati (Sihotang, 2021). 
Kedewasaan ini bisa timbul dari 
kesadaran akan beberapa hal esensial 
dalam kehidupan.  
Pertama, sadar bahwa hanya Allah 
pribadi yang tidak mengecewakan, 
dengan demikian sadar juga bahwa 
manusia pasti bisa mengecewakan. 
Luka batin yang mendalam biasanya 
timbul dari harapan besar yang 
dikecewakan. Kepahitan hati yang tim-
bul dari kekecewaan terhadap 
seseorang dapat diminimalisir dengan 
kesadaran bahwa tidak ada manusia 
yang sempurna.  
         Kedua, sadar bahwa sudah 
dikasihi oleh Allah, dengan demikian 

memiliki kemampuan juga untuk men-
gasihi sesama. Salah satu bukti kasih 
ialah mengampuni, kepahitan hati 
dapat dibereskan dengan mengam-
puni. Didik F. X. Bagiyominadi men-
catat sebuah kalimat menarik, yaitu 
“melakukan kesalahan itu manusiawi, 
mengampuni itu ilahi” (F.X. 
Bagiyowinadi, 2016). Kalimat ini meng-
gambarkan bahwa semua manusia bisa 
melakukan kesalahan, tetapi tidak 
semua manusia mampu untuk 
mengampuni. Ketika manusia disakiti, 
maka kecewa dan marah muncul se-
bagai reaksi yang lumrah manusiawi. 
Menyikapi hal ini secara kedagingan 
bisa memicu balas dendam yang tidak 
menyelesaikan masalah, melainkan 
menambah masalah baru yang bisa 
menimbulkan  rantai kebencian. Menyi-
kapi hal ini dengan cara mengampuni 
merupakan pilihan yang harus 
dikedepankan. Melakukan hal ini tentu 
tidak mudah, oleh sebab itu disebut 
“ilahi”. Oleh sebab itu hanya dapat 
dilakukan ketika sudah memiliki 
kekuatan ilahi. Kekuatan ini datang 
dari Allah melalui kesadaran bahwa 
dirinya sudah dikasihi dan diampuni 
oleh Allah, kesadaran ini lah yang me-
mampukan seseorang untuk dapat juga 
mengasihi dan mengampuni sesama. 
Rasul Yohanes dengan jelas mencatat 
dalam 1 Yohanes 4 : 19 bahwa “Kita 
mengasihi karena Allah lebih dahulu men-
gasihi kita”. Hanya pengampunan yang 
dapat menyembuhkan kepahitan hati. 
Mengampuni bukan berarti melupakan 
peristiwa kelam yang pernah dialami, 
namun dengan mengampuni, peristiwa 

 
....Bersambung ke hal.3 
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kelam tersebut tidak lagi menyakiti. 
Ketiga, sadar bahwa segala sesuatu ada 
di dalam kendali Allah, tidak ada 
sesuatu yang terjadi tanpa seizin Allah. 
Sehingga dengan demikian dapat 
melihat jauh ke depan ketika harus 
mengalami penderitaan yang dapat 
menimbulkan sakit hati. Yusuf dapat 
melihat rencana Allah di dalam pen-
deritaan yang ia alami (Kejadian 50 : 
20). Melihat rencana Allah dengan 
iman saat menghadapi masalah dapat 
menolong untuk tidak kecewa dengan 
keadaan yang dapat menyebabkan 
sakit hati. 
Pendampingan. 
          Mengingat penyembuhan dari 
kepahitan hati bukanlah perkara mu-
dah, dan tidak semua orang memiliki 
kedewasaan yang matang dan dapat 
melakukannya secara mandiri, maka 
sangat diperlukan pendampingan khu-
sus dari pihak gereja. Pelayanan ini 
sangat diperlukan di dalam gereja un-
tuk menangani jemaat-jemaat Tuhan 
yang mengalami luka batin, agar dapat 
mengalami kelepasan dan pertum-
buhan rohani (Haryani, 2017). Pen-
dampingan ini biasanya disebut 
dengan pelayanan pastoral konseling, 
dan pendampingan ini bisa dilakukan 
oleh pelayan-pelayan gereja yang 
dapat dipercaya, seperti gembala 
sidang, penatua/diaken, orang tua 
rohani, atau kakak rohani yang bisa 
dipercaya. Seorang yang menyimpan 
kepahitan hati, perlu menyadari serta 
mengaku dengan jujur dan terbuka 
bahwa sebenarnya ia menderita 
dengan kepahitan yang dialami 
(Simbolon et al., 2019). Keterbukaan 

kepada pendamping rohani merupa-
kan langkah awal yang baik, sehingga 
dapat membantu memberikan 
perasaan lega. Tidak berhenti sampai 
di situ, pendamping rohani dapat 
memberikan ungkapan pendamp-
ingan yang bersifat memperbaiki, 
memberi pemulihan dan kesembuhan, 
serta pandangan-pandangan rasional 
kepada penderita sakit hati (Sihotang, 
2021; Simbolon et al., 2019). 
 
Penutup 
        Setiap manusia pasti pernah men-
galami sakit hati, dan setiap manusia 
juga memiliki pilihan untuk menyika-
pi sakit hati dengan cara yang baik, 
rasional dan sesuai dengan kehendak 
Allah. Allah merindukan suasana 
damai dalam Kerajaan Sorga dapat 
dirasakan setiap manusia di dunia, 
oleh sebab itu Allah mengajarkan 
manusia untuk hidup saling menga-
sihi dan mengampuni. Memang tidak 
mudah, akan tetapi bukan berarti tid-
ak dapat dilakukan. Roh Kudus sudah 
diberikan untuk menolong, para ham-
ba-hamba Tuhan ada disekitar untuk 
membantu. Mari sediakan hati untuk 
dipulihkan oleh Allah yang mampu 
memulihkan dan menyembuhkan. 
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“Kesembuhan dari Kepahitan Hati” 
 

         Seseorang bisa mengalami 

kepahitan hati itu karena kurangnya 

kasih sayang dan perhatian dari orang 

yang dia butuhkan. Di dalam hidup 

manusia juga mereka bisa saling 

melukai. Bayangkan di dalam sebuah 

keluarga ada orang tua yang pilih kasih 

dan juga ada yang dibenci saudara 

sendiri, ini semua menjadi pemicu 

kepahitan hati. Dan kondisi ini dialami 

oleh Yusuf. 

 

       Kepahitan hati yang dialami oleh 

seseorang itu dapat mempengaruhi 

pikiranya dengan mengiring pikiran 

orang tersebut kepada ingatan pahitnya. 

Kepahitan hati juga dapat 

menghilangkan damai sejahtera, karena 

kepahitan hati dapat berkembangbiak di 

dalam diri kita dan mempengaruhi 

tindakan kita. 

 

       Cara untuk sembuh dari kepahitan 

hati ialah selesai dengan diri sendiri. 

Artinya kita bisa dan mampu menerima 

hal-hal yang kita alami. (George) 
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Pada pertemuan pertama,  

kita membahas tentang topik ini yang 

dibawakan oleh Pak Ezra Kristian 

Ziliwu, M.Th. Luka batin merupakan 

sesuatu keadaan sakit yang tidak 

dapat kelihatan didepan umum oleh 

sebab lukanya didalam hati seseorang, 

namun ada juga sebagian orang yang 

mengalami luka hati terbawa oleh 

emosi mereka sehingga bisa dilihat 

oleh kalangan umum. Luka batin 

disebabkan oleh dua hal yaitu secara 

internal dan secara eksternal. Dalam 

kitab Mazmur 23:1-6 mengajarkan kita 

supaya kita jangan luka hati sebab 

Tuhan yang sekaligus menjadi gem-

bala kita akan menolong menyem-

buhkan hati kita. Namun bagaimana 

caranya kita bisa menyembuhkan luka 

hati?: caranya adalah kita harus 

memilki komitmen untuk bisa 

melepaskan (Ef. 4:30-31). Melepaskan 

sesuatu hal duniawi yang sudah mele-

kat dalam kehidupan kita sangatlah 

sulit, apalagi ketika seseorang melukai 

hati kita untuk melupakannya           

sangatlah sulit, sebab itu memang 

kesukaan daging kita yaitu membalas 

dendam. Namun dalam suratan Pau-

lus di jemaat Efesus menasihatkan 

supaya kita jangan pernah menyimpan 

kepahitan, dan rasa sakit hati terhadap 

apapun yang kita alami. Kedua adalah 

mengampuni (Ef. 4:32 cf Kol. 3:13). Keti-

ka seseorang membuat kita patah  hati 

yang mengakibatkan kita luka hati, 

ataupun hal-hal yang dapat membuat 

hati kita terluka, jangan terlalu         

diresponi, tetapi kita harus bisa 

mengampuni orang yang telah melukai 

hati kita seperti Tuhan telah mengam-

puni kita, supaya kasih itu selalu ada-

lah dalam hidup kita, dan kita jangan 

pernah menyimpan dendam terhadap 

sesama. Dan yang ketiga adalah me-

nyerahkan hidup kedalam tangan Tu-

han (Mat. 11:28). Jika kita adalah orang 

yang telah mengalami luka batin maka 

segeralah menyadarinya, dan setelah 

menyadari jangan pernah menyem-

buhkannya sendiri dengan cara kita, 

namun yang perlu kita lakukan adalah 

menyerahkan semuanya ke dalam    

tangan Tuhan, supaya Tuhan yang 

melepaskan dan menangung apa yang 

kita rasakan. 

Pada pertemuan yang kedua 

kita dilayani oleh hamba Tuhan Pdm. 

Dr. Edi Sugianto, M.Th. membahas 

tentang Kesembuhan dari kepahitan hati, 

kita diberikan contoh seorang Yusuf 

(Kej. 50:19-21 cf. 45:4-8). Banyak hal 
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yang dapat membuat kita patah hati 

baik itu ditinggal orang tua, diputusin 

pacar, tidak dinggap, dicuekin,     

minder, dan lain sebagainya. Begitu 

pula yang dialami oleh seorang Yusuf 

dimana dia ditolak oleh saudara-

saudaranya dimana dia diperlakukan 

oleh saudaranya seperti seorang yang 

budak, dimana mereka mereka-

rekakan yang jahat kepadanya yaitu 

membunuhnya, dan setelah itu 

menjualnya kepada Potifar, namun 

Yusuf tidak pernah merasa kecewa 

terhadap rencana Tuhan. Bahkan pada 

saat dia dicobai oleh istri Potifar, dia 

bisa menjaga kekudusannya dihada-

pan Tuhan, dan akhirnya dia           

dipenjarakan, namun lagi-lagi dia 

tetap berpegang teguh pada janji Tu-

han. Berkat yang dapat kita ambil dari 

kisah seorang Yusuf, yaitu:  

 Mendapat kasih karunia dan 

hikmat dari TUHAN 

 Memiliki visi dan panggilan 

yang jelas 

 Memilik ketahanan (endurance)      

dalam setiap proses 

 Menjalani setiap proses dengan     

komitmen dan integritas 

 Melayani kedaulatan dan provi-

densia Allah 

 Mengimani janji Tuhan. 

 

Jadi kita bisa menimpulkan selama 

dua kali pertemuan ini bahwa tidak 

ada jalan lain untuk keluar atau untuk 

menyembuhkan hati yang sudah terlu-

ka selain mengandalkan Tuhan, maka 

ketika kita selalu dekat dalam naungan 

Tuhan maka yakin dan percaya bahwa 

kita tidak akan pernah merasakan 

kepahitan hati kepada siapapun juga, 

sebab Roh Kudus yang selalu ada da-

lam kehidupan kita akan selalu 

menghibur kita dan menuntun langkah 

kita sepanjang masa. (OL) 
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