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PRINSIP 
Tidak ada manusia yang kebal terhadap kemarahan, akan tetapi kita bisa memutuskan untuk tidak 
melampiaskan amarah kita. 
 
APLIKASI 
Bagaimana agar kita bisa mengatasi amarah? 
1. Cari tahu sumber kemarahan kita 
2. Melatih panca indra kita 
3. Let Go & Let God (Mengakui kekesalan, kekecewaan, dan kemarahan kita. Karena dengan begitu kita sedang 
membiarkan Tuhan berurusan dengan perasaan negatif kita) 
 
PERTANYAAN 
1. Menurut Saudara, apakah Saudara termasuk orang yang bisa mengendalikan amarah? Mengapa Saudara 
menjawab demikian? 
 
2. Apa yang seringkali memicu amarah Saudara?  
Bagaimana Saudara mengekspresikan kemarahan Saudara? Dan bagaimana Saudara mengatasi/meredakan 
amarah Saudara selama ini? 
 
3. Dari ketiga point APLIKASI tersebut di atas, yang manakah yang masih perlu kita latih? Bagaimana Saudara 
akan melatihnya? 
 
 
Note: HOME Leader/Pemimpin Diskusi tidak wajib menggunakan bahan ini sama persis. Silahkan 
memodifikasi/menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi HOMEnya masing-masing. 
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Yeremia 17:9 
Betapa liciknya hati, lebih licik dari pada segala sesuatu, hatinya sudah membatu: siapakah yang dapat mengetahuinya? 
 

Hati manusia itu sangat licik – atau deceitful di dalam bahasa Inggrisnya yang berarti hati manusia itu culas, 
pendusta, menipu, dan bisa memperdayakan. Tidak ada yang bisa benar-benar tahu kondisi hatinya yang 
sebenarnya, yang bisa kita lakukan adalah menjaga hati kita: 

 
Amsal 4:23 
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. 

 

Urusan menjaga hati adalah urusan kita masing-masing, jadi sayalah yang paling bertanggung jawab atas kondisi 
hati saya – bukan tugas suami/ istri saya, bukan tugas Home leader kita, juga bukan tugas pendeta kita. 
Parameter bahwa saya bisa menjaga hati saya adalah aliran kehidupan – bukan kebencian, iri, atau sakit hati. 
 

Boiling point merupakan istilah Fisika yang berarti titik didih. Setiap orang punya titik didihnya masing-masing: 

• Ada yang titik didihnya rendah alias lebih mudah marah; ada yang titik didihnya tinggi sehingga tidak mudah 
terusik amarahnya. 

• Ada yang kalau marah dipendam di dalam namun lama-lama menjadi bom waktu; ada yang jika marah harus 
dikeluarkan dari “sistem”-nya. 

 
Amsal 29:11 
Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. 
[AMP] A [self-confident] fool utters all his anger, but a wise man holds it back and stills it. 

 

Siapa pun kita, berapa lama kita sudah menjadi pengikut Kristus, tidak ada yang kebal terhadap kemarahan. 
Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita bisa menahan amarah kita (hold our anger back), jadi tidak perlu 
dilampiaskan. Sekali pun sudah keluar, kita bisa menenangkan dan meredakan amarah itu (still our anger). 
Bahkan di Perjanjian Lama tercatat bahwa Tuhan lebih dari 350 kali marah. 
 

1 Korintus 13:4-8 
4 Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 
5 Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan 
kesalahan orang lain. 
6 Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. 
7 Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 

8 Kasih tidak berkesudahan; nubuat akan berakhir; bahasa roh akan berhenti; pengetahuan akan lenyap.  
 

Kata pemarah di atas diterjemahkan sebagai touchy, irritable, easily angered, provoked (sensi, mudah 
tersinggung, gampang marah, suka terpancing).  
Tidak ada definisi kasih yang mengatakan bahwa kasih adalah perasaan. Kita tidak menunggu perasaan “tidak 
menyimpan kesalahan orang lain” hinggap di kepala kita. Tapi kasih adalah sebuah kata kerja, sebuah keputusan, 
sebuah perilaku. Kasih, lebih mudah mengatakannya daripada melakukannya. Hanya perlu satu detik untuk 
mengatakan I love you, tapi perlu seumur hidup bagi kita untuk membuktikan kebenarannya.  
Karena kasih adalah keputusan dan bukan perasaan, maka marah juga merupakan sebuah keputusan. Hati kita 
bisa panas tetapi kita bisa memutuskan untuk tidak melampiaskan amarah kita. 
 

Perbedaan antara marah dan geram: 

• Helpful anger (= marah). Marah kadang diperlukan, apalagi bila tujuannya untuk kebaikan, membantu orang 
untuk menjadi lebih baik. Maka itu 350x Tuhan marah itu ditulis, karena penting. 

• Hurtful anger (= geram), orang yang penuh kemarahan (full of anger) sehingga marahnya jadi berlebihan 
dan berlarut-larut dan membuat orang lain jadi hurt. Geram hampir selalu merusak. 
 
Efesus 4:26 
Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa: janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu  
 

Amarah berubah jadi dosa saat kita membiarkannya berlarut-larut. Oleh karena itu tidak sehat bagi pasangan 
melakukan pendiaman (silent treatment). “Gue ga marah kok, cuma lagi ga mau ngomong aja sama dia.”  

https://youtu.be/E1-AXl5ge7M


Bagaimana kita mengatasi amarah? 
Supaya saat amarah datang, kita bisa ada di atas amarah itu (holds it back and stills it) 

  

1| Understand Our Anger Source 
(mengerti sumber amarahnya di mana) 

 
Cari tahu sumber atau alasan sebenarnya mengapa kita marah. Tanyakan kepada diri kita: 
1. Mengapa saya begitu marah? 
2. Apa pemicu yang membuat saya marah? 
3. Apakah amarah saya akan memperbaiki keadaan atau saya hanya ingin melampiaskan amarah saja (helpful 

atau hurtful anger)?  
4. Pantaskah saya semarah itu karena isu/ hal tersebut? 

 
Jika kita mengerti mengapa kita marah, akan lebih mudah bagi kita mengatasi amarah tersebut. Karena amarah 
itu biasanya ekpresi dari sesuatu yang lebih dalam: 

• Karena hidup kita, 10% adalah tentang (pemicu) apa yang terjadi kepada kita, dan 90% adalah bagaimana 
kita menyikapi / berespon dari apa yang terjadi kepada kita. 

• Masalahnya kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi kepada kita. 

• Tapi kita bisa mengontrol respon kita terhadap apa yang terjadi! 

• Dan salah satu respon yang bisa kita kontrol adalah amarah. Kita semua bisa mengontrol amarah kita 
karena tidak ada seorang pun yang Tuhan ciptakan untuk mempunyai default marah (menjadi pemarah). 

 
Mazmur 4:5 
Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa; berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Sela 

 

Kita boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Caranya dengan berkata-katalah dalam hatimu “di tempat tidurmu”, 
jadi bukan di “ring tinju”. Inilah saat fisik dan jiwa kita tenang, dan tetaplah diam. Ambil sela, yaitu bernafas.  
Berkata-kata di dalam hati di dalam bahasa Inggris ditulis dengan meditate.  
- Isi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan karena itulah yang akan membantu kita agar amarah kita tidak 

sampai berlarut-larut, agar tidak sempat menjadi dosa.  
- Firman Tuhan itu berkuasa untuk mewaraskan kita untuk tetap diam dan tidak bereaksi dengan amarah 

sehingga pemikiran-pemikiran yang tidak penting itu tidak dibiarkan menjadi lebih liar. 
  
Beberapa sebab kita marah: 

• Rasa terluka: fisik atau emosional. 
- Anak yang nilainya kurang dari 7, kakinya dipukul dengan sapu lidi oleh orang tuanya. Anak jadi tidak 

mengerti apakah perlakuan orang tuanya ini supaya dia jadi pintar atau hanya sekadar melampiaskan 
kemarahan saja. 

- Karena perlakuan kasar secara fisik dan emosional yang dilakuan Ayah terhadap keluarganya, maka 
anak tidak bisa memanggil Papa kepada Bapa di surga – karena anak terluka oleh Ayahnya. Sukar 
baginya untuk melepaskan pengampunan kepada Ayahnya. 

 

• Rasa takut: tidak aman (insecure), gengsi. 
Kita takut terlihat salah. 
“Kamu selalu inginnya terlihat benar.” Dijawab, “Masa iya? Engga kok.”  
 

• Rasa frustasi: dikejar deadline, panik. 
Saya tidak ingin diganggu saat sedang mempersiapkan khotbah karena saya merasa “ini adalah tentang 
jiwa-jiwa”. Sehingga saya selalu mengusir anak saya karena mempersiapkan khotbah adalah “jauh lebih 
penting”, sampai Tuhan tegur dan sadarkan bahwa ternyata pelayanan yang saya lakukan sebenarnya 
adalah tentang saya (all about me). Sekarang saya mempersilakan orang untuk “mengganggu” saya saat 
saya sedang mempersiapkan khotbah. 

 

Jadi jika kita bisa lebih mengerti alasan atau sumber amarah kita, kita bisa lebih memilih untuk tidak marah, atau 
paling tidak untuk tidak semarah itu. 

 



2| Train Your Senses 
(latih panca indera kita) 

 
1 Korintus 13:11 

Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-
kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. 

 

Sayangnya kedewasaan tidak terjadi secara otomatis seiring penambahan usia kita, namun kedewasaan adalah 
keputusan kita untuk meninggalkan sifat kekanak-kanakan dari cara bicara, cara merasa, pola pikir kita. 
- Anak-anak tidak bisa berpikir tentang orang lain, hanya memikirkan, “Apa untungnya dan nyamannya bagi 

saya? Apa yang saya bisa dapatkan?”  
- Anak-anak ngomong dulu baru berpikir sedangkan orang dewasa berpikir dulu baru bicara. 
- Anak-anak mau perasaannya divalidasi semua orang, tetapi orang dewasa sadar bahwa tidak semua 

perasaan negatifnya perlu divalidasi orang lain. Hanya Tuhan yang perlu memvalidasi perasaan kita.  
 
Ibrani 5:14 
Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai pancaindera yang terlatih untuk 
membedakan yang baik dari pada yang jahat. 

 
Yakobus 1:19-21 
19 Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini: setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk 
berkata-kata, dan juga lambat untuk marah; 
20 sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. 
21 Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut 
firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. 

 

Ciri orang dewasa adalah panca inderanya terlatih, jadi latihlah panca indera kita. Panca indera yang paling dekat 
hubungannya dengan amarah adalah telinga dan mulut kita.  
Kita hanya sedewasa telinga dan mulut kita, oleh karena itu kita perlu melatih apa yang perlu kita dengar dan 
katakan, serta melatih apa yang tidak perlu kita dengar dan katakan: 
- Latih telinga kita untuk menyimak apa yang perlu dan tidak perlu kita simak. 
- Latih mulut kita untuk mengatakan yang menyenangkan atau tidak usah bicara sama sekali. 
 

Kita melatih panca indera kita dengan menerima dengan lembut firman yang tertanam di dalam hati kita, yaitu 
dengan membiarkan firman Tuhan memegang kedaulatan tertinggi atas segala situasi dan kondisi, serta atas 
pemicu yang berpotensi membuat kita marah. Ini akan membantu meredam amarah kita.  
Jadi jangan biarkan perasaan kita yang bergejolak memegang kendali.  
Hal ini akan lebih mudah kalau sudah ada firman yang tertanam di hati kita. Susahnya, kita lebih sering marah 
dibandingkan dengan menerima firmannya, sehingga kita terus-menerus berjalan di dalam siklus kemarahan 
tersebut. 
 

Filipi 4:8  
Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, 
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 

 

Inilah filter untuk melatih panca indera kita memilih apa yang kita dengar dan katakan.  
Dengan kata lain, semua yang salah, yang kotor, yang curang, yang tidak kudus, yang pahit, dan semua yang 
tidak enak didengar, yang disebut kejahatan, dan tidak patut dipuji – jangan didengar, jangan dipikirkan, jangan 
diucapkan, apalagi untuk dirawat, dihayati, dan diulangi. Karena sampah selayaknya ada di tempat sampah, 
bukan di pikiran, di mulut, dan di hati kita. 
 

When angry, count to ten before you speak; if very angry, a hundred  
- Thomas Jefferson 

 

  



3| Let Go and Let God 
 

Akui kekesalan, kekecewaan, dan kemarahan kita.  
Yang sering terjadi adalah,  
“Mah, kamu marah?” -- “Enggak kok.”  
atau “Maaf ya tadi.” -- “Tidak apa-apa kok.”  
Tetapi wajah kita tidak selaras dengan omongannya. Kalau sedang kesal, katakan saja.  
 
Matius 5:37 
Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak. Apa yang lebih dari pada itu berasal dari si jahat. 

  
Tetapi kita bisa menjawab dengan lebih sehat, “Aku ampuni kamu. Jangan lakukan lagi ya.” Katakan dengan 
wajah yang santai. Itu lebih sehat bagi kita dan orang yang berbuat salah terhadap kita.  
 

Jadi jangan sangkali atau gengsi untuk mengakui kekesalan kita. Dengan kita mengakui bahwa kita marah dan 
kecewa, kita sedang membiarkan Tuhan berurusan dengan perasaan negatif kita. Semakin kita menyangkali, 
semakin kita tidak ke mana-mana malah memperburuk keadaan.  
 

Hurt people hurt other people (orang yang terluka pasti akan melukai orang lain).  
Forgiven people forgive other people 

 
Lukas 6:45  
Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan 
barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya, meluap dari hatinya." 

 

Kalau kosa kata kita tawar dan pahit, serta intonasinya juga tidak benar; kemungkinan besar itu juga keluar dari 
hati kita yang pahit. Jadi kalau kita ingin bebas dari amarah, cek perbendaharaan hati kita, apa yang selama ini 
kita simpan dan rawat: kecewa, pahit, dendam? Kalau kita merasa demikian, balaslah, dengan mengampuni: 
 

Forgiveness is your Best Revenge 
 

• Kalau kita mengampuni, yang paling diuntungkan bukanlah orang yang bersalah terhadap kita, tapi kita 
sendiri.  

• Tetapi kalau kita memilih untuk tidak mengampuni, kita sendirilah yang paling dirugikan karena kita sendiri 
yang terluka. Dia sudah lupa kalau dia pernah menyakiti kita, dia sudah move on, kita masih jalan terseok-
seok.  

 

Let go, kibas, hempaskan kekecewaan kita, ampuni dia, dan let God. 
“Tapi aku masih ingat kejadiannya..”  
- Tuhan tidak minta kita lupakan, Tuhan minta kita ampuni saja. Bagian kita adalah melepaskan 

pengampunan dan saat kita melepaskan pengampunan itu, bagian Tuhan adalah membantu kita 
melepaskan rasa sakitnya. Terus lepaskan pengampunan sampai suatu saat kita sebut namanya, hati kita 
sudah tidak merasa sakit lagi, kemungkinan besar kita sudah melepaskan total forgiveness. 

- Jadi saat kita masih merasakan hal yang tidak menyenangkan di dalam hati kita saat kita berdoa, katakan, 
“Aku lepaskan pengampunan terhadap orang ini.”  

 
(31.16) Suatu saat Papa dan Mama berantem. Mama yang baru menjalani kemoterapi, kondisinya masih 
belum stabil, sehingga salah menggunting kaki Papa. Papa yang marah menendang Mama di hadapan saya. 
Saya marah ke Papa sambil banting pintu.  
Besok paginya Roh Kudus menyuruh saya untuk masuk ke kamar Papa dan minta maaf kepadanya. Papa 
sedang terbaring akibat stroke yang ketiga kalinya. Saya taat dan minta maaf. Lalu Roh Kudus gerakan saya 
untuk mendoakan Papa dan saya doakan Papa untuk terima Tuhan Yesus. Papa mau dan hari itu dia lahir 
baru. Dua minggu kemudian Papa dipanggil Tuhan. 
 

Apa yang kuasa pengampunan bawa? Hati kita bisa instantly changed. Dari melihat diri sebagai sebagai korban 
(victim), kita melihat diri kita lebih dari pemenang (victor). Bukan hanya itu, Tuhan bisa memakai kita untuk 
memulihkan orang yang membuat kita terpuruk dalam ketidakpengampunan. Let go and let God. 
 



Kolose 3:12-14 
12 Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, 
kerendahan hati, kelemahlembutan dan kesabaran. 
13 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. 
14 Dan di atas semuanya itu: kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.  

 

Standarnya bukan bagaimana orang tua kita pernah mengampuni kita, tetapi sebagaimana Tuhan telah 
mengampuni kita. Dan orang tua dan para pemimpin, berhentilah mencitrakan kesempurnaan tetapi mulai 
contohkan pengampunan. Orang yang sudah mengalami pengampunan akan lebih mudah melepaskan 
pengampunan.  

 

Hurt people hurt other people  
Forgiven people forgive other people 

 

Mengapa kita perlu membalas dengan pengampunan? 
 

1 Korintus 13:8a 
Kasih tidak berkesudahan 

 

Love never fails 
 

• Pengampunan kita tidak akan pernah gagal, pengampunan selalu akan berhasil. 

• Tetapi kalau kita balas dengan ketidakpengampunan, pasti selalu gagal.  
 

Yehezkiel 36:26 
Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang 
keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat. 
 

-oOo- 
 

DOA 
 
Kalau selama ini engkau bergumul dengan kemarahan dan ketidak pengampunan, dan engkau butuh anugerah 
Tuhan untuk memampukanmu keluar dari siklus amarah atau ketidakpengampunan, buka kedua tanganmu saat 
ini juga di hadapan Tuhan.  
 

“Tuhan,  
lihat kejujuran anak-anakmu yang membuka kedua tangannya. 
Kiranya mereka mengalami dan mengerti bahwa Engkau menerima mereka tanpa syarat. 
 

Anugerah yang membuat Engkau bisa mengampuni orang-orang yang menyiksa Engkau,  
dan Engkau bilang, “Bapa di Surga, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.” --  
anugerah yang sama bekerja, turun atas setiap anak-anakMu saat ini juga. 
 

Tuhan berkata, “AnakKu, cukup engkau memakai kekuatanmu,  
izinkan kekuatanKu bekerja di dalammu dan melaluimu. 
Ingat bagaimana Aku sudah mengampuni engkau, 
bukan bagaimana orang tuamu atau bekas pacarmu tidak pernah mengampuni engkau. 
Tapi sebagaimana Aku mengampunimu, demikian pulalah engkau mengampuni orang lain.”  
 
Because hurt people will hurt other people, but forgiven people will forgive other people. 
Orang yang tahu dia sudah diampuni tanpa syarat dan tanpa cicilan, 
orang yang sama akan belajar untuk mengampuni orang lain.  
 

Kami bersama-sama berdoa agar keluarga kami, home kami, pelayanan kami, gereja ini,  
akan penuh dengan pengampun-pengampun, biar kasihMu turun atas mereka,  
memampukan mereka terutama juga mereka yang mungkin marah sama Engkau. 
Tuhan, Engkau tidak marah sama mereka, Engkau tunggu kapan mereka kembali kepadamu. 
 

Dalam nama Yesus, 
Amin.” 


