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PRINSIP 
1. Tuhan tahu permasalahan self-esteem tidak dapat diselesaikan oleh manusia, sehingga satu-
satunya solusi yaitu Yesus menukar diri-Nya dengan kita, menanggung semua tuduhan, sehingga kita 
pulih. 
2. Kita adalah anak-Nya, yang dikasihi-Nya, dan favoritnya Tuhan. (Mat 3:17) 
 
APLIKASI 
1. Jangan lagi mengandalkan rasa berharga kita atas pengakuan dari orang lain (dasar yang sangat 
fragile/rapuh), tetapi pada Kristus (dasar yang kokoh dan sejati). 
2. Saat kita tidak dihargai/diakui, ingat kita tidak ditinggalkan, kita tidak sendirian, Yesus juga 
merasakan apa yang kita alami, Yesus ada bersama kita, dan sampai kapanpun Tuhan akan terus 
mengasihi kita. 
3. Listen to His voice more than other voices. Sehingga dunia mau ngomong apapun tentang kita, 
sudah tidak penting lagi buat kita. 
 
PERTANYAAN 
1. Pengalaman tidak dihargai/diakui apa yang pernah kita alami? Apa dampaknya bagi kehidupan 
kita? Sharingkanlah. 
 
2. Dalam hal apa biasanya kita ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain? Hal tergila/terekstrim 
apa yang pernah Anda lakukan untuk meningkatkan self-esteem / untuk mendapatkan pengakuan 
dari orang lain? Bagaimana hasilnya? Ceritakanlah. 
(Untuk menggali lebih dalam, bisa juga menanyakan bagaimana jika tidak mendapatkan pengakuan 
dari orang-orang tersebut? Apa yang kita rasakan dan bagaimana respon kita?) 
 
3. Setelah mengetahui kebenaran Firman Tuhan ini, langkah nyata apa yang akan kita lakukan agar 
self-esteem kita semakin pulih? 

 
Note:  Pemimpin diskusi tidak wajib menggunakan semua pertanyaan, dapat dipilih/dimodifikasi 
sesuai kebutuhan HOME masing-masing
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Apa yang dikejar semua orang seumur hidupnya? 
Menurut Abraham Maslow, puncak kebutuhan tertinggi 
manusia adalah aktualisasi diri (self actualisation). 
Setelah self esteem (berharga), belonging (dikasihi), dan 
safety (rasa aman), pada ujungnya yang terpenting adalah 
keberadaan saya. 
 

Orang ingin menjadi artis, pebisnis, berkarya ini-itu, 
sebenarnya supaya orang lain melihat, tahu, dan mengenali 
bahwa inilah saya dan bahwa saya itu berarti/ berharga. 
Keberadaan (eksistensi) saya nyata, penting, tidak main-
main, dan tidak bisa diabaikan. Saya bukan orang biasa, saya 
berbeda dari orang lainnya, saya adalah seseorang 
(someone). 
Intinya: “Ini lho saya.”  

 

Jadi di balik semua usaha saya, yang saya kejar pada ujungnya adalah keberadaan saya – yaitu, saya ingin menjadi 
seseorang yang keberadaannya bernilai, keberadaan saya berarti, ada harganya.  
 

Rasa berarti/ berharga didapat dari afirmasi (penegasan) dan pengakuan (acknowledgement). 
- Medali emas Olimpiade lebih berarti daripada medali emas RT karena Olimpiade lebih menegaskan dan 

mengakui bahwa keahlian kita tidak main-main dan berlaku global (seluruh dunia), sehingga orang 
mengejar begitu rupa untuk mendapatkan pengakuan/ penegasan, “Ya, kamu hebat.”  

- Kadang di gereja pun terjadi ada gembala yang membutuhkan pengakuan bahwa dia ini sukses sebagai 
gembala gereja 

- Suami/istri ingin dikatakan, “Kamu suami idaman semua orang. Kamu istri terbaik dalam hidupku.” 
- Pebisnis ingin disebut sebagai pebisnis yang berhasil.  
- Wanita berdandan maksimal agar kecantikannya diakui sebagai yang paling. 

 

Jadi sebenarnya bukan kepemilikan yang kita kejar melainkan pengakuan/ afirmasi. Afirmasi/ pengakuan 
didapat dari: pembuktian bahwa kita layak mendapatkan penegasan itu – sehingga kita mengejar banyak 
prestasi (achievement), mengumpulkan banyak uang, mengejar dan mengusahakan sampai banting tulang, 
semua kita lakukan demi orang mengakui bahwa kita hebat, luar biasa; dengan cara berusaha membuktikan 
bahwa diri kita adalah pria sejati, pemimpin yang diakui, pebisnis yang berhasil, dan bahwa kita layak diakui 
sebagai anak/ orang tua.  
 

Self esteem adalah rasa berharga, self worth, berkaitan dengan rasa percaya diri (confident) – dengan kata lain 
self esteem adalah keberhargaan yang ada di dalam diri kita sebagai manusia.  
Dari afirmasi/ pengakuanlah, self esteem kita dibangun, yaitu dengan kita menaruh rasa berharga kita di atas 
dasar afirmasi/ pengakuan manusia lainnya. Tetapi sebenarnya ini masalah karena kita jadi mencari orang yang 
bisa menegaskan hidup saya, bahwa keberhargaan saya luar biasa, ada nilainya, tidak main-main.  
 

Kepada siapa kita mengejar afirmasi/ pengakuan? Kepada siapa saya harus membuktikan ini?  
 

 



1. Inner circle, orang-orang terdekat kita yang kita anggap paling tahu tentang kita. Jadi kita paling terluka 
saat inner circle kita tidak mengakui kita.  

 

Rasa self esteem kita goyah, kita terluka saat orang yang kita anggap inner circle, yang kita kira mereka 
mengganggap kita spesial, ternyata tidak. 

- “Kupikir aku temanmu. Aku sudah menganggapmu sebagai bestie, ternyata aku bukan siapa-siapa.”  
- “Kukira aku spesial buatmu. Kamu antar-jemput aku, ajak nonton aku berdua, tapi saat ditanya 

hubungan kita apa, ternyata hanya sebagai teman nonton saja.”  
  

Seorang anak membutuhkan afirmasi terutama dari ayahnya, dan itulah salah satu tugas ayah yaitu untuk 
memberikan afirmasi kepada anaknya bahwa apapun yang kamu alami, kamu anakku, kamu akan terus 
dikasihi, aku tidak akan meninggalkanmu.  
Ini bukan soal dipuji tapi diafirmasi keberadaannya sebagai anak, bahwa kamu di dalam keluarga ini adalah 
something, kamu tidak dibuang walaupun kamu gagal. Jadi ayah, katakan kepada anakmu, “(Nama anak 
kita), kamu adalah anakku, apa pun yang kamu lakukan, kamu anakku. Kamu mau sukses, berhasil, atau 
gagal, kamu anakku. Berantakan seperti apapun, kamu anakku. Aku sayang kamu.”  
 

Tetapi karena budaya keluarga kita tidak seperti itu, setengah mati kita mencarinya di luar. Tetapi 
walaupun kita mendapatkannya di luar, saat kembali ke rumah pun kita tetap tidak mendapatkannya, kita 
tetap tidak diakui. Demikianlah saat inner circle yang kita anggap paling mengenal kita tetapi kita tidak 
mendapatkan pengakuan dari mereka, kita akan terluka setengah mati saat kita tidak mendapatkannya. Ini 
masalah. 

- Anak-anak mengharapkan orang tua mereka memberi afirmasi/ pengakuan, “Kamu anakku, dan kamu 
anakku yang luar biasa.” 

- Seorang pebisnis yang menurut ukuran umum adalah pebisnis hebat, mendatangkan ayahnya ke 
pabriknya untuk memperlihatkan karyawannya yang ribuan dan produknya yang sudah bisa ekspor. 
Tapi respon ayahnya hanya, “Yah cuman gini doang.” – dengan wajah datar. Sepulang ayahnya, pebisnis 
ini putar otak mencari cara bagaimana lagi agar bisa dapat mendapat pengakuan ayahnya karena 
merasa kurang terus. 

 

Kita terus merasa kurang karena orang tidak sembarangan di dalam memberi afirmasi. Afirmasi di dalam 
dunia ini mahal dan pilih-pilih. Tetapi kita terus mengejarnya karena kita merasa haus akan pengakuan. 
Itulah eksistensi hidup kita untuk mendapatkan pengakuan bahwa kita layak ada di dunia ini, bahwa kita 
ini something, bernilai. 
  

2. Reachable circle, yaitu lingkaran orang-orang yang sebenarnya masih di dalam jangkauan kita tapi bukan 
yang terdekat dengan kita. Dari mereka pun kita perlu pengakuan agar keberhargaaan kita diakui. 
Kalau inner circle sudah mensupport/ mengafirmasi/ mengacknowledge bahwa kita luar biasa, tapi 
reachable circle kita tidak mengakui – itu pun bisa membuat kita terluka, self esteem kita goyah. Jadi kita 
membutuhkan baik inner circle maupun reachable circle kita mengakui. Kalau hanya salah satu saja yang 
mengakui, tidak cukup. 

- Sahabat kita berkata, “Di mataku kamu hebat kok, kamu sangat luar biasa kok.” Kita jawab, “Iya di 
matamu, tapi di mata yang lain aku masih tetap kayak begini saja.” 

- Seorang MC mendapatkan komentar dari inner circlenya bahwa tadi dia top banget, membawakan 
acaranya dengan jenaka. Tetapi ada jemaat yang menganggapnya garing, jokesnya ga lucu banget. 

 

3. The rest of the world 
Kita juga “membutuhkan” pengakuan dari the rest of the world. Kalau kita membangun keberhargaan kita 
di atas dasar penilaian/ pengakuan/ afirmasi manusia, itu sangat rapuh, turun naik. Ini masalah.  
Jadi kita tidak bisa mengandalkan orang lain, tetapi kita juga tidak bisa mengandalkan diri sendiri karena 
diri kita sendiri pun tidak jelas – kadang kita bisa semangat luar biasa, tapi ada kalanya diri kita sendiri 
menyerang diri kita sendiri, “Gimana sih kamu tadi, seharusnya kamu gini-gini-gini.” sehingga kita tidak 
memiliki kepercayaan diri. Ini masalah. 

 

Kita memposting foto traveling di IG, lalu dikomentari tukang pamer oleh netizen yang asalnya tidak 
jelas, self esteem kita langsung terganggu. Inilah problem manusia, sangat rentan (fragile).  

 

Oleh karena itu jangan percaya diri tapi percaya Tuhan. 



Apa yang Alkitab katakan soal ini? 
 

Roma 3:10-12 
10 seperti ada tertulis: "Tidak ada yang benar, seorangpun tidak. 
11 Tidak ada seorangpun yang berakal budi, tidak ada seorangpun yang mencari Allah. 
12 Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorangpun tidak. 

  

Kita semua terinfeksi oleh dosa (we’re all infected by sin). Oleh karena itu, gara-gara dosa, tidak seorangpun 
benar dan berakal budi.  Cukup memiliki kejernihan untuk dapat menilai dengan objektif dan akurat.  
Pengetahuan (knowledge) dapat ditransfer tetapi perasaan yang kita rasakan tidak bisa ditransfer. Tidak ada 
satu manusia pun di dunia ini yang dapat mengerti hati kita seutuhnya (exactly) akan apa yang kita rasakan, 
karena manusia lain tidak mengikuti perjalanan kita dari awal sampai saat ini. Manusia hanya dapat mengira-
ngira seperti ini perasaan sedih kita. Kata-kata “I feel you” hanya menggambarkan bahwa orang itu pernah ada 
di situasi yang mirip dengan kita. Hanya Kristus yang tinggal di perasaan kita yang mengerti seperti ini rasa sakit 
dan terlukanya kita, sehingga hanya Dia yang dapat melakukan judgement. 
 

Oleh karena itu hati-hati dalam berkomentar, jangan sembarangan bicara, “Kok kamu sensitif amat sih, gitu aja 
sakit hati, kuat dong di dalam Kristus.” Percayalah, tidak enak menjadi orang sensitif, tetapi perjalanan hidup 
kadang-kadang membentuk kita menjadi orang seperti itu dan tidak semua orang mengerti – tapi Kristus tahu.  
 

Oleh karena itu kalau kita menaruh rasa berharga kita di atas pengakuan orang lain, kita menaruhnya di atas 
dasar yang sangat rapuh (fragile), sehingga kita kadang merasa berharga, kadang merasa PD (confident), kadang 
berani, kadang juga tidak – karena tergantung afirmasi orang lain dan diri sendiri. 
  

Apa solusinya, bagimana kita menghadapi kondisi ini? Bagaimana kita membangun rasa berharga? 
 
2 Korintus 5:21  
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.  

 

Kristus yang tidak berdosa, dibuat Bapa menjadi berdosa, karena kita; Kristus yang berharga itu dibuat menjadi 
tidak berharga sama sekali, menjadi sangat hina sama sekali; demi kita – supaya di dalam Kristus inilah kita 
dibenarkan oleh Allah, menjadi bernilai, jadi berharga. 
Apa dasar kita merasa diri berharga walau kita merasa gagal, walau tidak bisa melakukan ini-itu? 
Yang membuat saya tetap bernilai adalah karena Tuhan yang menjadikan saya bernilai. 
 

Ilustrasi: 

• Saat saya datang ke orang-orang (penduduk dunia) menanyakan keberhargaan saya, jawabannya kadang ya, 
kadang tidak – fluktuatif, sehingga rasa berharga saya naik-turun-naik-turun. Karena dosa menginfeksi saya, 
maka itu self esteem kita sangat sulit dibangun.  

• Tetapi kalau saya yang dalam keadaan berdosa ini datang kepada Allah Bapa, Bapa memiliki solusi: Yesus yang 
selalu bersama-sama dengan Bapa, kesayangan Bapa, The Darling of Heaven, yang begitu berharga – bertukar 
tempat dengan saya, sehingga Yesus menjadi tidak ada nilainya. 

• Yesus kalau mau menebus dosa manusia, Dia tidak perlu melewati penderitaan, cukup mati saja, lalu bangkit 
kembali. Selesai. Tetapi Yesus melewati jalan salib (via dolorosa) karena di sana ada satu fase yaitu fase 
penghancuran self esteem. Di sana Yesus dipertanyakan, dihina, direndahkan pada titik yang paling hina. Dia 
disamakan dengan kriminal yang paling tidak ada nilainya. Sampah.  

• Makanya Yesus ditanya, “Beneran Kamu Anak Allah? Kamu Mesias? Coba turun dari kayu salib itu kalau bisa. 
Katanya mau bangun Bait Allah dalam 3 hari, menyelamatkan nyawaNya sendiri saja tidak bisa.” – Yesus 
jangankan diafirmasi dan diakui, Dia malah dipertanyakan. 
“Inilah Raja orang Yahudi,” sambil diberi mahkota duri. Ini bullying, direndahkan pada titik yang paling hina. 

 

- “Kamu gimana sih, katanya lulusan ini, kok ngerjain ini aja gak bisa?” (dipertanyakan). 
- Datang ke rumah calon mertua, ditanya, “Lo mau ngelamar anak gue, gimana bisa kasih makan anak 

gue? Duitmu berapa? Kerjamu apa? Omzet sebulan berapa? Kalau cuma segitu, susah.” – sambil 
dipandangi dari atas ke bawah. Sebagai seorang pria, rasa keberhargaannya hancur. 

- Yang wanita ditanya, “Urus rumah bisa ga? Gimana sih bangun kok jam 8 pagi? Anakku nanti kurus 
kering nikah sama kamu!” – padahal kita sudah berusaha bangun pagi, belajar masak, urus rumah. 

- Bos menyembur, “Goblok amat gini aja kok ga bisa!” 



Yesus tahu hidup kita tidak mudah, suatu hari kita akan melewati fase di mana rasa keberhargaan kita akan 
diinjak-injak, dipertanyakan, diragukan, bahkan kita akan direndahkan – sehingga Dia terlebih dahulu 
melewatinya bagi kita. Bahkan Dia pilih level yang paling terhina supaya kalau ada di antara kita yang 
terjerembab masuk ke situasi seperti itu, kita menjumpai Yesus ada di sana, di tempat tergelap, terkotor, terhina, 
paling tidak dihargai, supaya Dia bisa memegang diri kita dan berkata, “Aku sudah melewati itu, tidak apa-apa, 
tenang saja, kamu berharga. Yuk, berjalan bersamaKu.” Itu guna jalan via dolorosa sehingga saat kita yang 
mengalami itu, kita tahu bahwa kita tidak ditinggalkan, kita tidak sendrian.  
 

Oleh karena itu saat kita bertukar tempat dengan Kristus, yang terjadi adalah: 
 

Matius 3:17  
lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan: "Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan." 

 

Berkenan artinya my favorite, kesukaanku, kesayanganku. 
- Manusia berjerih lelah setengah mati hanya untuk mendengar dari orang tuanya, “Kamu anakku, hebat.”  
- Manusia berjuang hanya untuk dapat mendengar, “Aku sayang kamu.” 
- Betapa banyak wanita mengorbankan keperawanannya hanya untuk mendengar kata-kata, “Aku sayang 

kamu.” – hanya untuk kemudian ditinggalkan. Betapa hancur self esteemnya. 
- Betapa frustasinya suami karena ingin mendengar dari istrinya, “Kamu hebat. Kamu sudah melakukan itu 

untuk keluarga kita.” – yang didengarnya malah, “… kurang… kurang… kurang..” Makanya saat di luar ada 
yang bisa menerimanya apa adanya, langsung kecantol, karena di rumahnya tidak mendapatkan afirmasi. 

- Betapa banyak istri yang rusak self esteem dan gambar dirinya karena suaminya tidak pernah berkata, 
“Terima kasih, aku sangat bersyukur menikah denganmu. Kamu telah menopangku. Walau kadang gagal, 
tidak apa-apa, aku tetap sayang kamu.” Padahal istri telah berjuang sedemikian rupa hanya untuk 
mendengar afirmasi itu. 

- Kita berjuang setengah mati di dunia hanya untuk mendengar kata-kata, “You are my favorite! Lo tuh keren 
banget. Kalau lo datang, pesta kita jadi meriah.”, tapi kita tidak mendapatkannya.  
Kalau pun kita ingin mendapatkan afirmasi itu, kita harus tukar dengan yang lebih mahal, seperti hidup kita, 
waktu kita, atau hal-hal yang sebenarnya kita tidak perlu bayarkan. Demikianlah anak-anak muda sekarang 
rusak karena hal itu. 

 

Kita harus tahu bahwa saat kita bertukar tempat dengan Yesus, Kristus di hina-hina dan sebaliknya kita 
mendapat posisi di mana Bapa mengatakan ini kepada kita, “Engkau anakKu yang kukasihi, kepadamu Aku 
berkenan.” Dan perkataan Yesus tidak turun-naik, Dia tidak pernah berubah, sekali Dia mengasihi kita, Dia kejar 
kita sampai dunia maut sekali pun. Yesus mati dan mengunjungi dunia maut karena di tempat yang paling 
mengerikan itulah kita berada, dan Dia ada di sana untuk menghampiri kita. 
You didn't want heaven without us, so Jesus, You brought heaven down (Hillsong). Yesus tidak mau surga tanpa 
kita sehingga Dia turun menjemput kita karena Dia tahu kita tidak akan bisa sampai ke sana. Harga semahal 
kematian dan darah penderitaan Dia bayar demi untuk menyandingkan kita di sebelah Bapa. Dan kita memiliki 
kesempatan untuk mendengar, “Ini anakKu yang Kukasihi, kepadanya Aku berkenan.” 
 

Apa pun perkataan/ perlakuan yang pernah kita terima, yang membuat rasa berharga kita rusak, Bapa mengakui 
kita sebagai anakNya. 

Saya sedang tertekan sekali namun saya ada jadwal khotbah. Sebenarnya saya sangat ingin agar ada yang 
bisa menggantikan saya. Sebelum khotbah, kita terlebih dahulu worship. Worship adalah saat kita berjumpa 
dengan Tuhan dan Tuhan bicara, jadi jangan lewatkan worship. Di sanalah Tuhan bicara kepada saya, “Iwan, 
kamu itu anakKu.”  
Satu kalimat itu sungguh mengubahkan saya. Saya tidak pernah dengar kata-kata itu dari siapa pun. Seumur 
hidup saya berjerih lelah hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang bahwa apa yang saya lakukan 
keren. Tetapi di tengah worship itu, Dia seolah berkata, “Kalau pun khotbahmu hari ini jelek, gagal, Aku 
tetap sayang kamu, dan kamu tetap favoritku.” Walaupun semua orang mungkin kemudian tidak 
mengundang saya lagi karena khotbah saya jelek, Tuhan tetap mengatakan, “Kamu tetap anakKu, aku tetap 
sayang kamu. You’re still my favorite.” 

 

Kalau rasa berharga kita dibangun di atas Tuhan, dunia mau omong apa pun tidak penting lagi. Kita memang bisa 
merasa percaya diri karena keberhasilan kita, itu bagus. Tapi kalau pun kita gagal, that’s fine, karena tangan 
Tuhan akan selalu memeluk kita, “It’s fine, Aku tetap sayang kamu. Aku tetap mendengarkanmu. You’re still my 
favorite.” – puk puk. Tuhan seperti itulah yang kita miliki. 



-oOo- 
 

Marilah kita hadir ibadah secara onsite, karena penyembahan yang dilakukan secara bersama-sama dan 
penyembahan yang dilakukkan sendirian di rumah, berbeda, walau Tuhannya sama. Tuhan Maha Hadir tapi 
kebersamaan kita sebagai tubuhNya, itu yang tidak bisa ditukar dengan menyembah secara sendirian. 
Menyembah secara bersama adalah latihan sebelum kita melakukannya secara sungguhan di Surga. 
 
-oOo- 
 

Apa yang meragukan hatimu?  
Apa yang selama ini membuat engkau merasa tidak berharga, merasa tidak berguna? 

Engkau yang merasa sia-sia, pernah berpikir untuk mengakhiri hidupmu, engkau berpikir ingin mati saja,  
atau engkau istri yang begitu frustrasinya karena melihat suamimu seperti tidak menghargai engkau lagi. 
Engkau sempat berpikir, “Lebih baik aku mati saja daripada ada di pernikahan yang seperti ini.”  

 

Pagi hari ini Bapa berkata, “Kamu anakKu, kamu anakKu, Aku sayang kamu, kamu kesukaan di hatiKu, Aku 
tidak mau kehilangan kamu.” 
 

Katakan di hatimu, berbisiklah sampai telingamu mendengar,  
“Aku anaknya Tuhan,  
aku dikasihi Tuhan,  
aku berkenan,  
aku favoritNya Tuhan. 
Sekalipun aku gagal, aku anaknya Tuhan, 
aku dikasihi oleh Dia, 
aku diterima, 
aku berkenan,  
aku favoritnya Tuhan.”  

Ucapkan berulang-ulang sampai hati dan rohmu menerimanya. 
 
DOA 
 
Roh Kudus, 
hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus,  
Engkau bergerak di tengah-tengah kami, jamah hati kami pada pagi hari ini, Tuhan. 
Mungkin kami pernah mendengarkan perkataan-perkataan yang melukai rasa berharga kami,  
kami bahkan melihat diri kami tidak sempurna,  
kami seperti sampah, kami tidak diinginkan oleh beberapa orang tertentu, 
kami kadang-kadang ditolak oleh beberapa orang tertentu,  
kami kehilangan rasa berharga,  
kami berusaha membangunnya dengan prestasi kami – tapi Tuhan kami begitu lelah. 
  
Pagi hari ini jamah kami oleh kuasa RohMu, ingatkan dan kembalikan kami ke sisiMu, bahwa kami anakMu. 
Kami tidak pernah ditolak, kami diinginkan, kami dikasihi, kami berkenan, kami favoritMu. 
Materaikan firman oleh kuasa Roh Kudus,  
sehingga setiap kali kami jatuh dan down, firman ini muncul kembali,  
perkataan Bapa muncul kembali. 
 

Terima kasih Tuhan. 
Amin 
 
-oOo- 
 

SONG LIST 
1 Kita Dipilih (JPCC Worship) 
2 Allah Perkasa (TW Youth) 
3 Here I Bow (Brian & Jenn Johnson) 
4 O Praise the Name (Hillsong) 
5 KumilikMu (JPCC Worship) 


