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P
erut Marsha tegang. Ia dengan polosnya bertanya kepada 
Dan, suaminya, apa rencananya sore itu. Ia ingin memastikan 
bahwa Dan tidak sedang memerlukannya untuk berada di 

rumah. Ia masih terguncang akibat kemarahan yang Dan luapkan 
kemarin ketika mengetahui Marsha telah pergi berbelanja tanpa 
mengatakannya kepada Dan. Pada saat makan malam kemarin 
selama beberapa menit, Dan melotot dan berteriak-teriak, serta 
mengancam akan mengambil buku cek dan mobilnya jika ia tidak 
meminta izin terlebih dahulu kepada Dan sebelum melakukan 
sesuatu. Jadi sekarang, keesokan paginya, Marsha dengan hati-hati 
menanyakan rencana Dan hari ini. Akan tetapi Dan menyalahpahami 
niatnya, “Kenapa aku harus selalu memberitahumu apa yang akan 
kulakukan?” bentaknya.
 Marsha dapat merasakan tubuhnya bertambah tegang. 

“Bukan begitu,” katanya dengan takut-takut. “Aku hanya ingin 
tahu apakah kau ingin melakukan sesuatu sore ini.”
 “Aku sama sekali tidak habis pikir kenapa kau ingin agar aku 
memberitahumu semua yang aku lakukan,” kata Dan, semakin marah.
 “Kenapa kau jadi begitu sewot? Aku tak pernah berkata 
bahwa kau harus memberitahukan semuanya kepadaku,” jawab 
Marsha.
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 “Aku tidak sewot. Kau selalu membesar-besarkan segalanya!” 
bentak Dan.
 “Aku tidak berusaha membesar-besarkan,” jelas Marsha. “Aku 
cuma bertanya . . . .” Sebelum ia selesai menjelaskan, Dan 
memotong kata-katanya dan dengan suara keras berteriak, 

“Jangan coba-coba membantahnya. Kau selalu begitu!” Setelah 
beberapa detik dalam keheningan yang tidak mengenakkan, 
Dan menghantamkan tinjunya ke meja dan berkata lagi, “Kenapa 
tidak kaututup mulut besarmu itu dan hentikan! Kau sama sekali 
tidak tahu apa artinya menjadi istri yang patuh, dan kau mungkin 
terlalu bodoh untuk memahaminya!”
 “Baiklah Dan, aku akan menghentikannya,” Marsha menyerah.
 “Kau tidak akan menyerah begitu saja,” teriak Dan. “Kau selalu 
berusaha menang dalam pembicaraan!”
 Dengan kesal, Marsha berseru, “Tetapi kupikir kau ingin aku 
menghentikannya!”
 Marsha terus berusaha menjelaskan dirinya, tetapi sia-sia 
berargumentasi dengan Dan yang selalu memutarbalikkan apa 
yang ia katakan dan mengata-ngatai Marsha. Untungnya dering 
telepon mengakhiri kejadian tersebut. Akan tetapi Marsha 
mengakhiri percakapan itu, seperti percakapan-percakapan 
sebelumnya, dengan perasaan diremehkan, bingung, dan 
bersalah. Ia bertanya-tanya apa yang telah ia lakukan sehingga 
Dan menjadi begitu marah dan mengapa ia tidak bisa membuat 
Dan memahami dirinya.
 Percakapan yang terjadi seperti pada Marsha serta Dan 
menggambarkan bagaimana seseorang dapat menyakiti 
pasangannya dengan ucapan mereka. Tidak ada pukulan yang 
dilayangkan. Tidak ada tamparan atau dorongan (meski mungkin 
juga ada). Namun, Dan memakai kata-kata untuk menyakiti 
istrinya.
 Menggunakan kata-kata untuk menyakiti orang lain sudah 
terjadi sejak manusia menciptakan bahasa, tetapi kita masih 
belum memberikan perhatian yang selayaknya pada hal ini. Kita 
telah sangat memahami dampak negatif yang dapat ditimbulkan 
penyiksaan fisik dan seksual. Namun, banyak dari kita yang 
belum menyadari bahwa kita dapat menyakiti orang lain dengan 
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kata-kata bahkan mungkin lebih parah daripada dengan kepalan 
tangan kita.
 Buku ini ditulis dengan tujuan agar kita memperhatikan 
kekuatan kata-kata yang dapat menolong atau justru menyakiti 
sesama. Meskipun kita terutama akan membahas penyalahgunaan 
kata-kata dalam hubungan pernikahan, prinsip-prinsip yang 
tercakup di dalamnya dapat diterapkan pada relasi lainnya. 
Sebenarnya keprihatinan utama kita terletak pada begitu 
banyaknya suami dan istri yang membutuhkan bantuan dalam 
memahami dan merespons dengan benar terhadap berbagai 
tingkat pengendalian dan bahaya kata-kata. Bersama-sama, kita 
perlu memikirkan dengan hati-hati tiap perkataan yang dapat 
merusak jiwa dan janji ikatan pernikahan.

KEKUATAN KATA-KATA

K
ita tidak boleh meremehkan pentingnya kekuatan perkataan 
kita. Penulis Perjanjian Baru, Yakobus, mengatakan bahwa 
meskipun lidah manusia adalah bagian kecil dari tubuh, 

tetapi lidah memiliki kekuatan untuk menimbulkan efek yang 
dahsyat (Yakobus 3:1-12). Kitab Amsal mengingatkan kita bahwa, 

“Hidup dan mati dikuasai lidah . . . .” (Amsal 18:21). Bahasa yang 
kita pakai untuk berkomunikasi dengan sesama itu seperti sebilah 
pisau. Di tangan ahli bedah yang teliti dan mahir, sebilah pisau 
dapat dipakai untuk hal-hal yang baik. Namun di tangan orang 
yang ceroboh atau bodoh, pisau itu dapat menimbulkan kerusakan 
besar. Begitu juga dengan kata-kata.

 Kuasa untuk Melakukan Kebaikan. Alkitab mengajarkan 
bahwa kata-kata yang baik dapat menghibur, membangun, dan 
memulihkan hati yang luka. Amsal 16:24 mengatakan, “Perkataan 
yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati 
dan obat bagi tulang-tulang.” Kata-kata yang dipertimbangkan 
dengan baik dapat membantu untuk memulihkan kepercayaan 
diri, harapan, dan tujuan bagi suami atau istri yang merasa 
kesal, kehilangan arah, dan bimbang. Contohnya, seorang suami 
dapat memulihkan semangat istrinya dengan berkata, “Sayang, 
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aku menghargai kesabaranmu terhadapku akhir-akhir ini. Aku 
tahu bahwa aku terlalu larut dalam pekerjaanku. Aku telah 
menyepelekan dirimu. Kau tersakiti, sementara aku terlalu sibuk 
untuk menyadarinya.”
 Kuasa untuk Menyakiti. Ingatlah ungkapan di masa sekolah: 

“Tongkat dan batu dapat mematahkan tulangku, tetapi kata-kata 
tak akan pernah dapat menyakitiku.” Itu bohong. Kata-kata yang 
kasar betul-betul melukai terkadang sampai parah. Dibentak-
bentak atau dipanggil dengan sebutan seperti “bodoh” atau “idiot”, 
terutama oleh pasangan sendiri, dapat menimbulkan luka yang 
akan membusuk hingga bertahun-tahun.

Kita kerap kali tidak menganggap serius 
kuasa lidah untuk menyerang serta 

kemampuannya untuk menghancurkan. 

 Kita kerap kali tidak menganggap serius kuasa lidah untuk 
menyerang serta kemampuannya untuk menghancurkan. 
Beberapa kata yang kurang enak dapat membunuh semangat 
pasangan atau teman kita. Amsal 12:18 menyatakan bahwa “ada 
orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang”. Yakobus 
menggambarkan lidah itu penuh dengan racun yang mematikan 
(Yakobus 3:8). Mazmur 52:4 menyebut lidah sebagai “pisau cukur 
yang diasah” yang digunakan untuk menghancurkan sesama.
 Apakah ini berarti kita tidak boleh sama sekali menyakiti 
seseorang dengan perkataan kita? Tidak. Ada saatnya bagi “bedah 
verbal”. Beberapa situasi memerlukan penggunaan kata-kata tajam 
dengan penuh simpati dan keahlian yang mungkin menyebabkan 
sakit hati (Amsal 27:5). Terkadang kita semua memerlukan teguran, 
koreksi, dan kritik yang membangun. Meskipun dibutuhkan, 
perkataan seperti itu tetap menyakiti hati. Akan tetapi ini bukan 
jenis sakit hati yang melukai (2 Korintus 7:8-10). Ini adalah jenis 
sakit hati yang membantu kita bertumbuh.
 Namun, kerap kali sakit hati yang kita timbulkan dengan kata-kata 
tidak disertai dengan motif yang penuh kasih. Kita lebih cenderung 
memakai kata-kata yang menyakitkan untuk saling menyerang. 
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Sayangnya, perang mulut sering terjadi pada sebagian besar 
pernikahan. Sangat disayangkan bahwa hampir semua pernikahan 
mengalami konflik dan perselisihan yang terjadi arena kedua pihak 
memakai kata-kata untuk saling menguasai dan menyakiti.

KONFLIK PERNIKAHAN

K
onflik tidak bisa dihindari dalam pernikahan. Karena setiap 
pasangan membawa cara pandang masing-masing ke 
dalam hubungan pernikahan yang dipengaruhi oleh jenis 

kelamin, latar belakang keluarga, dan pengalaman hidup, sebagian 
besar pernikahan sering mengalami pertentangan dan perbedaan 
pendapat yang tajam.
 Dalam hubungan pernikahan yang sehat, sebagian besar 
pertentangan diselesaikan dengan cara yang tidak merusak. Meskipun 
pasangan yang sudah menikah mungkin memiliki perbedaan pendapat 
yang sangat tajam, banyak yang belajar untuk mengatasi konflik 
dengan cara yang memungkinkan mereka untuk saling berbeda 
pendapat dengan cara yang terkendali dan saling menghargai.
 Namun sebagian besar pasangan secara berkala mengalami 
masa-masa di mana mereka menyalahgunakan kata-kata di 
tengah-tengah konflik. Terkadang, komunikasi menjadi terputus 
dan memburuk bahkan dalam hubungan yang yang paling akur 
sekalipun. Kita semua pernah bersalah dalam tingkatan tertentu 
saat bertengkar dengan curang dan tidak berusaha menyelesaikan 
perbedaan, dan kita pun berusaha memanipulasi, mengalahkan, 
atau setidaknya “membalas dendam”.

 Bagaimana Perkataan Digunakan untuk Menguasai 
dan Menyerang? Sadar atau tidak, kita semua yang sudah 
menikah pernah memakai kata-kata untuk menguasai dan menyakiti 
pasangan. Meskipun cara yang kita lakukan intensitasnya dapat 
bervariasi, berikut ini adalah gambaran singkat dari taktik-taktik 
yang paling umum dipakai para pasangan untuk saling menguasai 
dan menyerang.
 1. Rasa bersalah adalah cara yang efektif untuk menguasai 
atau menghukum seseorang. Jika seorang suami atau istri mampu 
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membuat pasangannya merasa bersalah karena berbeda pendapat 
atau menentang mereka, ia pun menguasai pasangan mereka. 
Kata-kata yang dipakai dalam hal ini bisa terang-terangan seperti, 

“Aku harap kau senang sekarang” atau “Kenapa kau lama sekali?” 
Atau bisa dengan lebih halus: “Selalu aku yang salah.” Contohnya, 
seorang istri mendapatkan jawaban seperti itu dari suaminya 
setiap kali ia menyebutkan kesalahan sang suami. Suaminya bisa 
membuat sang istri merasa bersalah karena menyebutkan segala 
hal yang negatif tentang suaminya.
 2. Perilaku mencari-cari kesalahan akan menempatkan 
seorang pasangan di bawah serangan kritik yang bertubi-
tubi. Dari caranya mengurus sesuatu, caranya mengelola uang, 
penampilannya, sampai caranya menyetir mobil, seseorang dapat 
mencela dan menguliahi pasangannya. Baik itu sesekali atau 
terus-menerus, perilaku mencari-cari kesalahan memungkinkan 
para pasangan yang melakukannya merasa unggul dan membuat 
pasangan mereka merasa lebih rendah.
 3 . Menghina adalah memakai kata atau ungkapan yang bersifat 
negatif atas kekurangan seseorang. Sebutan yang menghina 
seperti bodoh, malas, idiot, tolol, dungu, atau cengeng dipakai 
untuk membuat seseorang merasa kecil dan tidak berharga. Para 
pasangan juga dapat memakai metode pembunuhan karakter 
seperti, “Kau tidak pernah menjadi istri yang benar” atau “Kau 
sama sekali tidak ada artinya.”
 4. Membentak kadang-kadang terjadi dalam banyak rumah 
tangga. Berseru atau marah-marah dan meneriakkan perkataan 
seperti “Apa sih masalahmu!” atau “Tutup mulut dan jangan ganggu 
aku!” akan mengintimidasi pasangan Anda. Hal ini menyebabkan 
pihak yang membentak merasa kuat dan pasangannya merasa 
lemah, kalah, dan takut untuk melakukan atau mengatakan sesuatu 
yang mungkin mengundang serangan berikutnya.
 5. Sarkasme adalah metode penyerangan lain, dan hal ini acap 
kali merupakan serangan yang terselubung. Tanggapan sarkastik 
seperti “terserah” atau “memang” (apalagi disertai pandangan 
yang meremehkan) akan mengabaikan dan menyalahkan pendapat 
pasangan. Sarkasme jelas tidak mendukung diskusi yang jujur. 
Sebaliknya, sarkasme justru membuat pasangan menjadi frustrasi 
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dan merusak percakapan sedemikian rupa sehingga pihak 
penyerang menguasai keadaan.
 6. Sikap menyalahkan akan memungkinkan salah satu pihak 
mengelak dan menimpakan kesalahan pada pihak lain. Jika ada 
yang salah, itu adalah kesalahan pihak lainnya. Misalnya, seorang 
istri meminta suaminya untuk menelepon seseorang, tetapi 
kemudian mengomelinya karena telepon itu menimbulkan masalah 
dengan anggota keluarga yang lain. Seorang suami marah-marah 
kepada istrinya, kemudian menyalahkannya karena menyebabkan 
keributan itu. Tindakan mengalihkan kesalahan itu menyebabkan 
pihak yang tak bersalah merasa bingung dan terhukum.
 7. Sikap merendahkan, baik secara halus atau terang-terangan, 
juga dipakai oleh suami atau istri untuk menguasai pasangan mereka. 
Dengan nada bicara yang halus tetapi merendahkan, seorang suami 
akan berkata kepada istrinya agar tidak mengkhawatirkan masalah 
keuangan karena hal itu di luar kemampuannya. Yang lain mungkin 
mengolok-olok apa yang dilakukan atau dikatakan pasangannya 
di depan banyak orang. Dalam unjuk kekuasaan di depan umum, 
mereka mungkin berkata, “Mengapa kau memakai pakaian itu?” 
atau “Ide itu tidak terlalu cemerlang!” untuk membuat pasangan 
mereka merasa bodoh atau rendah.

 Mengapa Perkataan Dipakai untuk Menguasai dan 
Menyerang? Apa pun caranya, sebagian besar suami atau istri 
telah menggunakan setidaknya sebagian dari taktik verbal di atas. 
Dan masalahnya tidak hanya sebatas kata-kata. Keegoisan, amarah, 
atau rasa tidak aman, mendorong kita untuk memakai kata-kata 
demi tujuan-tujuan berikut ini.
 1. Untuk Menuruti Kemauan Diri Sendiri. Ada unsur keegoisan 
dalam diri kita semua. Pada tingkat tertentu, kita semua bergumul 
untuk menuruti kemauan sendiri. Salah satu hal yang membuat 
kehidupan Yesus di dunia menjadi sangat luar biasa adalah bahwa 
Dia tidak egois. Dia selalu menempatkan kepentingan orang 
lain dan tujuan Allah Bapa di atas kepentingan dan tujuan-Nya, 
meskipun itu membuat-Nya lebih menderita dari semua orang 
dalam sejarah. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk 
mengikuti teladan ketidak-egoisan-Nya, apa pun akibatnya (Filipi 
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2:3-5). Namun, kita semua telah gagal. Dalam hal perselisihan 
rumah tangga, pasangan yang dewasa sekalipun dapat bertindak 
kekanak-kanakan dan menuntut untuk menang sendiri. Menguasai 
pasangan kita dengan mengintimidasi atau membuatnya merasa 
bersalah adalah cara efektif untuk mendapatkan apa yang kita 
inginkan dan untuk menghindari kerugian pribadi.
 2. Untuk Membalas Dendam. Pembalasan adalah alasan 
utama mengapa suami atau istri memakai taktik seperti memaki 
atau sarkasme. Entah itu benar atau salah, ketika sebagian 
dari para pasangan merasa diserang atau dikecewakan secara 
personal, mereka akan berusaha menghukum pasangan mereka. 
Mereka lupa atau tidak peduli bahwa pembalasan adalah urusan 
Allah (Roma 12:19). Mereka bereaksi atas dasar kemarahan untuk 
“membalas dendam”. Yang lain melimpahkan kekecewaan pribadi 
pada pasangan mereka. Mereka marah terhadap keadaan tertentu 
atau marah kepada orang lain, dan mereka ingin agar seseorang, 
siapa saja, menanggung akibat dari keadaan yang tidak sesuai 
dengan keinginan mereka.
 3. Untuk Menyembunyikan Diri. Keterbukaan dan tanggung 
jawab pribadi merupakan hal yang mendasar bagi pernikahan. 
Tanpa kedua hal itu tak akan ada kedewasaan dalam suatu 
hubungan. Mungkin kita sulit untuk mengakuinya, tetapi terkadang 
kita memakai kata-kata untuk bersembunyi dan melindungi diri kita. 
Seperti pasangan suami-istri yang pertama, Adam dan Hawa, kita 
menjadi takut dan mencoba untuk menyembunyikan kegagalan 
kita dari pasangan dan dari Allah (Kejadian 3:7-13).
 Saat dikonfrontasi dengan kenyataan bahwa tindakan kita 
menyakiti orang lain, kita tidak mau mengakuinya. Kita acap 
kali terlalu marah karena kita sendiri disakiti. Kita takut apabila 
mengakuinya, kita akan diserang atau ditinggalkan. Seperti 
penjahat yang tertuduh, kita berusaha keras menyatakan bahwa 
kita tidak bersalah (Amsal 16:2). Mengikuti jejak Adam, kita 
kerap kali berusaha membela diri dan menyalahkan pasangan 
kita, dan bahkan Allah, atas sikap kita yang mementingkan diri 
sendiri (Kejadian 3:12). Misalnya, bukannya bertanggung jawab atas 
kemarahannya yang telah membuat sang istri sulit mengemukakan 
pendapat dalam hubungan mereka, seorang suami justru berkata, 
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“Kenapa kau tega berbicara begitu tentang diriku setelah semua 
yang telah kulakukan untukmu!”
 Pada tingkatan tertentu, kita semua pernah mengucapkan 
kata-kata yang manipulatif dan mengancam demi mendapatkan 
keinginan kita. Kita semua pernah memakai kata-kata kasar untuk 

“menghukum” pasangan kita. Dan kita semua pernah menyalahkan 
pasangan kita untuk melindungi diri sendiri. Bila kita melihat hal 
ini dalam diri kita, kita harus lebih terbuka untuk mengakuinya dan 
merasakan kesedihan akibat luka yang telah kita timpakan kepada 
pasangan kita serta masalah yang telah kita ciptakan.
 Pengakuan dan kehancuran diri kita akan mengawali perbaikan 
atas kerusakan yang telah kita ucapkan. Pengakuan dan 
penyesalan yang mendalam dan jujur dapat mengawali pemulihan 
kepercayaan, dan nantinya dapat membawa perdamaian serta 
memulihkan kemesraan.

PENINDASAN VERBAL DALAM 
PERNIKAHAN

W
alaupun kita tahu bahwa pertikaian verbal terjadi 
dalam semua pernikahan, orang-orang yang berpikiran 
sehat dan bernalar menyadari bahwa ada batas antara 

konflik rumah tangga yang normal dengan penindasan verbal 
dan emosional yang parah. Tidak perlu kebijaksanaan yang 
besar untuk dapat melihat bahwa ketika salah satu pasangan 
yang dominan mulai memakai kata-kata untuk menguasai dan 
menyerang sebagai kebiasaan, sebuah batas penting telah 
dilanggar. Pernikahan itu telah menjadi hubungan yang tidak 
seimbang, yang diwarnai dengan penindasan verbal, di mana 
kasih dan rasa hormat telah digantikan dengan kekuasaan dan 
pengendalian yang egois.
 Jika batas antara konflik rumah tangga yang normal dan 
penindasan verbal yang parah semakin sering dilanggar, hubungan 
itu akan bersifat menindas. Kedua pihak berdiri di atas dasar 
yang semakin tidak sepadan. Salah satu pihak tidak memiliki 
kebebasan untuk berkata tidak atau mengemukakan pandangan 
dan pendapatnya. Sedangkan pihak lainnya memiliki sebagian 
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besar atau seluruh kekuasaan, dan hampir segalanya harus 
dilakukan sesuai kehendak pihak yang berkuasa jika tidak, akan 
ada konsekuensinya.
 Alkitab tidak menganggap remeh segala bentuk dominasi yang 
egois. Setelah melihat air mata kaum yang tertindas dan mengamati 
bahwa kekuasaan ada di pihak penindas mereka, penulis kitab 
Pengkhotbah menyimpulkan bahwa tampaknya lebih baik mati 
daripada hidup tertindas (Pengkhotbah 4:1-2).
 Penindasan adalah pengalaman yang mengerikan dalam konteks 
apa pun, tetapi penindasan dalam pernikahan lebih mengerikan. 
Sudah pasti, hal itu bukan tindakan saling mengasihi dan menghormati 
seperti yang Allah inginkan di antara suami dan istri (Efesus 5:22-28). 
Sebaliknya hal itu lebih mirip dengan kediktatoran, salah satu pihak 
berkuasa atas pihak yang lain. Untuk menegakkan kekuasaan, pihak 
yang lebih berkuasa mungkin berusaha mengisolasi pasangannya 
dari keluarga dan teman-temannya. Di balik pintu yang tertutup, 
mereka pun mungkin memakai serangkaian pengendalian fisik, 
emosional, keuangan, dan bahkan seksual.

 Siapakah Para Penindas yang Kejam Itu? Pengalaman 
dan penelitian menunjukkan bahwa biasanya para suamilah yang 
melakukan pengendalian verbal, meski banyak juga istri yang 
melakukan kesalahan ini. Walaupun para suami melakukan sebagian 
besar penyiksaan fisik dalam rumah tangga, baik suami maupun 
istri berpotensi untuk mendominasi pasangan mereka dengan 
menggunakan kata-kata.
 Tidak semua pasangan yang melakukan penyiksaan verbal 
memiliki penampilan yang sama. Ada yang penuh intimidasi dan 
tuntutan mirip dengan jenis orang yang digambarkan dalam 
Mazmur 10:7: “mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan 
tipu dan penindasan; di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan.” 
Yang lain tidak begitu tampak kasar dan menuntut, tetapi sangat 
manipulatif. Mereka mirip dengan istri Simson yang memperalat 
dan merongrongnya dengan perkataan selama berhari-hari 
sampai membuat Simson kesal sehingga ia akhirnya mengabulkan 
permintaan istrinya (Hakim-Hakim 14:16-17; 16:15-17).
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 Bagaimana Suami atau Istri Memakai Perkataan 
untuk Menindas? Suami atau istri yang rutin menindas dan 
mengendalikan pasangan mereka memakai taktik verbal yang sama 
dengan yang dipakai semua suami atau istri hanya saja mereka 
lebih sering melakukannya dan dengan intensitas dan kebencian 
yang lebih besar. Penghinaan yang mereka pakai biasanya lebih 
merendahkan. Penggunaan rasa bersalahnya lebih halus dan 
membingungkan. Sarkasmenya lebih menyengat, dan pelemparan 
kesalahannya lebih hebat. Mereka juga menambahkan beberapa 
taktik seperti mengancam, menuntut, dan menggugurkan.
 Mengancam. Ancaman dipakai untuk menakut-nakuti dan 
mengintimidasi pasangan mereka. Mereka mungkin mengancam 
untuk bercerai, berhenti bekerja, menyebarkan desas-desus 
yang jahat, membawa lari anak-anak, atau bahkan melakukan 
pembunuhan atau bunuh diri jika tidak mendapatkan apa yang 
mereka inginkan.
 Menuntut. Menyuruh-nyuruh pasangan mereka dan berbicara 
pada mereka seperti kepada pembantu adalah cara mengendalikan 
dan menindas yang lebih kentara. Mereka tidak meminta dengan 
menggunakan kata seperti “Tolong?” atau “Dapatkah kau melakukan 
ini untukku?” Mereka menuntut. Mereka melarang dan memerintah 
pasangan mereka dengan perkataan seperti, “Kamu tak boleh 
melakukan itu!” atau “Kita pergi sekarang!”
 Menggugurkan. Menggugurkan pemikiran atau perasaan 
dapat mengacaukan pikiran seseorang. Pihak yang dominan sering 
melakukan hal ini dengan terang-terangan menyangkal apa yang 
baru saja mereka katakan atau lakukan. Mereka memutarbalikkan 
kenyataan agar pasangan mereka bingung atau agar mereka 
tampak lebih unggul. Permainan pikiran semacam ini menyebabkan 
pasangan mereka mempertanyakan diri mereka sendiri. Dengan 
menyangkal apa yang dipikirkan oleh pasangan mereka, mereka 
membuat pasangan mereka meragukan diri sendiri. Contohnya, saat 
seorang suami berusaha memberi tahu istrinya bahwa ia merasa 
diremehkan karena sang istri menguliahinya, istrinya mungkin 
mencoba untuk menyangkal pendapatnya dengan menuduhnya 
bersifat terlalu peka atau dengan benar-benar menyangkal bahwa 
ia “menguliahi”. Seorang suami yang terlalu mengekang mungkin 
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berkata kepada istrinya, “Aku betul-betul tidak tahu apa yang terjadi 
denganmu. Apakah kau betul-betul mengira bahwa ada orang yang 
akan menanggapimu dengan serius?”

 Bagaimana Reaksi Suami atau Istri yang Disiksa dan 
Ditindas Secara Verbal? Reaksi yang muncul dari suami atau 
istri yang ditindas akan tergantung pada apa yang sedang terjadi di 
batinnya. Di dalam batin inilah, sebagian besar dari mereka merasa 
sangat bersalah atas terjadinya masalah dalam hubungan mereka. 
Ini tidak saja karena pasangan mereka terus-menerus menyatakan 
bahwa merekalah yang bersalah, tetapi mereka juga cenderung 
mengambil tanggung jawab atas apa saja yang bermasalah atau 
merasa bersalah jika memiliki pendapat atau keinginan yang 
berlawanan atau membuat marah pasangan mereka.
 Perasaan yang biasanya tidak mereka rasakan atau tidak 
mereka izinkan untuk dirasakan adalah rasa marah. Terus-menerus 
diperalat, direndahkan, dan diperintah adalah tidak benar. Perlakuan 
tidak benar seperti itu seharusnya membuat mereka merasakan 
kemarahan yang wajar. Tidak semua rasa marah itu salah (Efesus 
4:26-27). Akan tetapi, suami atau istri yang tertindas biasanya 
bahkan tidak mengakui perasaan marah itu terhadap diri mereka 
sendiri. Jika mereka mengizinkan diri mereka untuk merasakan 
kemarahan, mereka takut jangan-jangan mereka mengatakan atau 
melakukan sesuatu yang akan membuat pasangan mereka lebih 
marah lagi. Banyak orang terus-menerus hidup dalam ketakutan 
kalau-kalau ditinggalkan oleh orang yang mereka butuhkan atau 
cintai.
 Selain hidup dalam ketakutan, kaum wanita yang tersiksa secara 
verbal sering merasa bahwa mereka memiliki kewajiban rohani 
untuk patuh bahkan kepada suami yang penyiksa. Mereka tidak 
mengerti bahwa Alkitab tidak memberi hak kepada suami untuk 
menguasai istri mereka. Alkitab juga tidak mengatakan kepada para 
istri bahwa mereka tidak boleh mempertanyakan penyalahgunaan 
kekuasaan oleh suami mereka. Kepatuhan yang didasari ketakutan 
tidak menghormati perjanjian pernikahan. Begitu juga kepatuhan 
yang buta tidak menghormati tujuan yang diperintahkan Alkitab 
agar suami dan istri saling mengasihi dan menghormati.
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 Jika dilihat, banyak suami atau istri yang disiksa secara verbal 
memilih untuk mengalah saat diserang secara verbal. Ada yang 
menuruti tuntutan pasangan mereka, ada pula yang akan meminta 
maaf karena telah membuat pasangannya marah. Seorang istri 
yang disiksa, misalnya, akan selalu mundur ketakutan saat sang 
suami marah kepadanya. Akhirnya, ia akan minta maaf karena 
telah mengajukan pertanyaan atau membuat pernyataan yang 
tidak berkenan kepada suaminya. Suaminya akan berkata bahwa 
ia seharusnya bersyukur telah memiliki suami yang memaafkannya 
setelah ia memberinya begitu banyak kesulitan.
 Dalam sebagian besar kasus, suami atau istri yang disiksa secara 
verbal tidak sepenuhnya sadar akan penindasan dan penguasaan 
yang mengimpit mereka. Mereka sepertinya merasakan ada 
sesuatu yang tidak beres, tetapi mereka tidak tahu pasti apa itu. 
Karena frustrasi, mereka sering mencoba berargumen dengan 
pasangan mereka dan berusaha menjelaskan apa yang telah 
disalah mengerti oleh pasangan mereka. Mereka bahkan mungkin 
meminta pasangannya untuk menjelaskan mengapa mereka begitu 
gusar. Namun, usaha untuk mencari titik terang kebanyakan sia-sia 
belaka.
 Pihak yang menyiksa tidak ingin berpikir logis. Mereka 
tidak menginginkan dialog yang jujur. Mereka ingin melakukan 
permainan pikiran dengan menggugurkan pendapat pasangan 
mereka atau dengan membesar-besarkan kenyataan yang ada. 
Mereka menjalankan strategi penyiksaan verbal karena hal itu 
berguna untuk mengendalikan pasangan mereka.
 Sangat disesalkan bahwa pihak yang ditindas secara verbal 
terkadang berubah menjadi seperti pasangan mereka dan 
membalas dengan kekerasan fisik. Setelah bertahun-tahun dipenuhi 
dengan manipulasi, irasionalitas, dan kekecewaan, pasangan yang 
dipojokkan secara verbal bisa saja meledak amarahnya dan 
melampiaskannya secara fisik. Akan tetapi, kekerasan tidak pernah 
menyelesaikan konflik rumah tangga. Allah membenci kekerasan 
(Maleakhi 2:16). Namun dalam hal ini, kekerasan fisik bukan ciri 
dari reaksi mereka, dan bukan juga bagian dari usaha untuk 
menguasai dan menindas balik. Tujuannya bukanlah untuk berbalik 
menjadi pihak yang mengambil alih kendali. Biasanya cara itu 
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ditempuh sebagai langkah terakhir yang konyol demi menghentikan 
penindasan dan penganiayaan yang sudah berlangsung selama 
bertahun-tahun.

KERUSAKAN AKIBAT PENYIKSAAN 
VERBAL YANG PARAH

P
erkataan yang menyiksa secara verbal dapat menimbulkan 
berbagai tingkat kerusakan. Akan tetapi kita mendapatkan 
kerusakan yang semakin besar bila penyiksaannya bertambah 

hebat. Anda tidak dapat melihat memar-memarnya seperti pada 
penyiksaan fisik, tetapi lukanya tetap ada dan sama parahnya. 
Bahkan, suami atau istri yang disiksa secara ekstrem berkata bahwa 
mereka lebih memilih mengalami siksaan fisik daripada disiksa lagi 
oleh rasa bersalah, kekecewaan, dan bentakan lagi. Penderitaan 
yang mereka rasakan terlihat dari detail luka mental, emosional, 
dan fisik yang mereka dapatkan.

 Kerusakan Mental. Efek jangka panjang dari hidup bersama 
pasangan yang irasional dan tidak memiliki rasa hormat adalah 
bahwa pihak yang disiksa merasa seakan-akan menjadi gila. Mereka 
merasa seakan-akan batin mereka akan meledak karena tahu bahwa 
ada yang tidak benar, tetapi pasangan mereka selalu menyangkalnya. 
Pasangan mereka bersikeras bahwa tidak ada masalah, dan jika 
ternyata ada, masalahnya bukan pada diri mereka.
 Seorang istri yang disiksa mengatakan bahwa ia menjadi begitu 
frustrasi dan bingung sampai-sampai ia ingin mencabut rambut di 
kepalanya. Ia tidak bisa menduga apa yang akan terjadi. Hal yang hari 
ini tidak menjadi masalah bagi suaminya akan membuat suaminya 
marah di hari berikutnya. Dan betapa pun kerasnya ia berusaha untuk 
menjelaskan, suaminya sama sekali tidak akan mempertimbangkan 
pandangannya. Ia tahu apa yang sesungguhnya benar, tetapi 
suaminya begitu pintar dan meyakinkan dalam membuatnya berpikir 
bahwa semua adalah salahnya atau bahwa suaminya tidak memiliki 
maksud seperti yang dikatakannya, bahwa ia merasa terdorong 
untuk mempercayai suaminya. Akan tetapi, ia selalu merasa bahwa 
ia sedang melawan penilaian akal sehatnya.
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 Orang yang menikah dengan pasangan yang terus-menerus 
menyiksa mereka dengan perkataan juga bergumul melawan 
keraguan yang sangat kuat terhadap diri sendiri. Mereka meragukan 
perasaan, penilaian, kemampuan, dan pemahaman mereka sendiri. 
Saat cara pandang mereka terus-menerus diabaikan, mereka mulai 
mempertanyakan tentang diri sendiri. Setelah begitu diremehkan 
dan direndahkan, mereka kurang mempercayai diri sendiri dan 
kemampuan untuk membela apa yang mereka yakini.
 Mungkin kerusakan paling buruk yang disebabkan oleh penyiksaan 
verbal yang parah dalam pernikahan adalah hilangnya jati diri. Inilah 
yang terjadi jika suami atau istri mulai percaya bahwa ia tidak 
lagi berharga atau tidak lagi dianggap. Tak ada orang yang dapat 
benar-benar merampas kesadaran seseorang akan dirinya sebagai 
pribadi yang unik, tetapi seorang suami atau istri yang melakukan 
penindasan secara verbal hampir-hampir dapat membuat hal itu 
terjadi. Jika pendapat, perasaan, prestasi, dan impian seseorang 
terus-menerus dihina atau diabaikan, hal ini dapat membuat orang 
itu merasa dirinya tidak berharga. Penganiayaan yang sangat kejam 
seperti itu menguburkan kemuliaan dan kehormatan yang telah 
Allah berikan kepada kita sebagai makhluk yang diciptakan sesuai 
dengan gambar-Nya (Mazmur 8:5).

 Kerusakan emosional. Penyiksaan verbal yang parah 
membuat korbannya merasa kecil dan tak berdaya. Mereka merasa 
lemah dan tak berdaya menjadi pribadi yang sanggup mengubah 
keadaan mereka. Setelah hidup dalam keadaan yang tidak pernah 
dapat diubah oleh usaha apa pun yang mereka lakukan, mereka 
perlahan-lahan menyerah. Mereka mulai berhenti untuk peduli dan 
mulai kehilangan semangat.
 Banyak dari kita yang mengenal seseorang yang mengalami 
penyiksaan verbal, merasakan perubahan pada roman muka orang 
tersebut. Orang yang dahulu periang, ramah, penuh energi dan 
harapan, kini menjadi pemurung, pendiam, lesu, dan tertekan.
 Suami atau istri yang mengalami penyiksaan verbal yang parah 
juga merasakan pedihnya pengkhianatan. Sebelum menikah, 
pasangan mereka membuat mereka percaya bahwa pasangan 
mereka itu baik, penuh perhatian, tidak menang sendiri, dan tidak 
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kaku. Ada yang tampil baik dan penuh hormat. Namun tak lama 
setelah menikah, sisi gelap mereka mulai terungkap. Jika pasangan 
hidup ternyata jauh berbeda dari apa yang mereka tunjukkan, 
mereka merasa sangat dikhianati.

Suami atau istri yang mengalami  
penyiksaan verbal yang parah  

juga merasakan pedihnya  
pengkhianatan.

 Perasaan terkhianati dan terbuang menjadi semakin dalam 
bagi banyak orang karena mereka juga merasa dikecewakan 
oleh gereja. Banyak wanita korban penyiksaan verbal yang parah 
tidak merasa bahwa gereja adalah sumber pertolongan. Banyak 
pemimpin gereja tidak percaya bahwa Kitab Suci memberi mereka 
dasar untuk menganggap penyiksaan verbal dan emosional sama 
seriusnya dengan penyiksaan fisik dan seksual. Beberapa dari 
mereka yakin bahwa masalahnya akan hilang jika pihak yang 

“disakiti” pulang dan berusaha untuk lebih patuh dan mengasihi.
 Namun Kitab Suci mengajarkan bahwa meskipun mungkin 
tidak terlihat penting, perkataan dapat menimbulkan kerusakan 
yang parah. Kata-kata dapat merendahkan. Kata-kata itu 
bagaikan api (Yakobus 3:5-6). Kata-kata dapat menjadi kejam 
dalam efeknya yang merusak (ay.6). Kata-kata dapat menjadi 
racun yang mematikan (ay.8). Kata-kata dapat melumpuhkan. 
Kata-kata dapat membunuh. Mengucapkan kata-kata yang 
penuh dosa dapat menempatkan kita dalam bahaya hukuman 
kekal (Matius 5:22).
 Sayangnya, kebenaran ayat-ayat ini sungguh dialami oleh 
banyak orang yang mendapati bahwa penderitaan akibat kata-
kata yang merendahkan martabat bisa lebih parah dan bertahan 
lebih lama daripada serangan fisik. Mendapati suami atau istri 
mereka memanggil mereka dengan sebutan jelek, bodoh, atau 
tak berguna merupakan pengkhianatan yang lebih memedihkan 
terhadap hubungan mereka daripada tamparan di wajah.
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 Kerusakan fisik. Pada akhirnya, apa yang merusak jiwa akan 
merusak tubuh. Tidak aneh jika pihak yang mengalami siksaan verbal 
yang parah menderita berbagai gejala yang berkaitan dengan stres 
seperti sakit kepala migrain, guncangan syaraf, atau sakit perut 
yang parah. Para korban juga mengalami kelelahan, TMJ Disorder 
(Temporomandibular Joint Disorder: peradangan akut atau kronis 
pada sendi temporomandibular yang menghubungkan rahang 
bawah ke tulang tengkorak), dan Irritable Bowel Syndrome (rasa 
sakit atau tidak enak di perut yang berhubungan dengan perubahan 
perilaku usus besar tanpa adanya kelainan struktural). Penderitaan 
fisik semacam itu dapat menyebabkan penderitaan yang tak perlu 
dan mengacaukan kemampuan seseorang untuk melayani dan 
menikmati hidup.

MENGHADAPI KATA-KATA YANG 
MENYIKSA

S
ebagian orang mungkin berpikir bahwa penyiksaan verbal 
dalam pernikahan tidak begitu serius. Akan tetapi, mereka 
yang telah menjadi korbannya tahu betapa hal itu bisa 

menggusarkan dan merusak.
 Pengendalian dan kekasaran yang muncul dalam setiap pernikahan 
mungkin tidak membutuhkan campur tangan yang serius seperti 
yang dibutuhkan dalam kasus-kasus penyiksaan verbal yang lebih 
parah. Akan tetapi, hal itu tetap membutuhkan lebih banyak perhatian 
kita sebagai pribadi dan sebagai anggota gereja.
 Baik kekerasan verbal hanya menggores atau menyelimuti 
seluruh hidup pernikahan kita, kita harus mendasari sikap kita 
terhadap hal itu dengan beberapa prinsip-prinsip dalam berelasi. 
Sebelum mengalihkan perhatian kita lebih khusus pada cara-cara 
untuk menghadapi siksaan verbal dalam rumah tangga, mari kita 
perhatikan sejenak apa yang dimaksud dengan mengasihi suami 
atau istri yang melukai kita dengan kata-kata.

 Apa Arti Mengasihi? Sebagian besar dari kita kesulitan untuk 
mengasihi mereka yang menyakiti kita. Yang jelas, kasih tidak hanya 
membuat pasangan kita merasa lebih nyaman. Kasih tidak hanya 
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membuat suami atau istri kita merasa tenang. Kasih tidak berarti 
menghindari konflik hanya agar bisa hidup bersama. Singkatnya, 
mengasihi adalah berusaha mencapai yang terbaik bagi pasangan 
kita. Ini bisa diartikan menjadi sedikitnya dua hal: Pertama, kasih 
berarti kita betul-betul peduli terhadap pasangan kita meskipun 
mereka telah kehilangan kepercayaan terhadap kita. Kedua, kasih 
menentang dan berusaha memperbaiki kebiasaan berdosa dalam 
hidup pasangan kita, bahkan jika hal itu membuat mereka marah 
atau merasa tidak nyaman.
 Yesus, yang mengasihi dengan sempurna, kadang-kadang 
mengambil sikap menentang. Dia dengan agresif menghadapi dan 
mengusir dari bait Allah para penukar uang yang menipu orang-
orang dengan harga yang sudah mereka lambungkan (Matius 21:12-
13). Ada saat-saat di mana Dia mengucapkan teguran yang tajam 
kepada orang lain (Matius 23:13-36; Lukas 11:39-54).
 Yesus melakukannya bukan untuk membalas musuh-musuh-Nya, 
tetapi untuk menyadarkan mereka atas kerusakan yang mereka 
perbuat. Dia melakukannya untuk memberi kesempatan kepada 
para pendosa agar mengakui dosanya, bertobat, dan mendapatkan 
pengampunan Allah. Begitu pula, suami dan istri seharusnya saling 
menegur dengan kasih karena ingin melihat pasangan mereka sadar 
serta berdamai dengan Allah dan diri mereka sendiri.

 Apa yang Dapat Dilakukan oleh Suami atau Istri yang 
Disakiti? Seberapa pun tingkat kerusakan verbal yang sedang 
digumulkan, para pasangan perlu memiliki kesadaran yang lebih 
besar akan masalah yang dihadapi melalui pengujian diri sendiri 
sepenuhnya, teguran yang direncanakan dengan hati-hati, dan 
kemauan untuk memberikan waktu bagi pasangan mereka untuk 
berubah. Selagi mereka menunggu datangnya perubahan hati dan 
sikap yang tulus, mereka harus membuka diri untuk membangun 
kemauan untuk memaafkan.
 Mengenali Masalah. Suami atau istri yang diserang secara 
verbal dapat membantu diri sendiri serta pasangan mereka dengan 
belajar untuk mengenali bagaimana dan kapan pasangan mereka 
biasanya memakai kata-kata untuk menguasai dan menyerang. 
Mereka tidak akan bisa menghadapi masalah yang ada dengan 
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sikap penuh kasih apabila mereka tidak menyadari atau tidak 
memahami masalah itu.
 Salah satu cara bagi suami atau istri yang disakiti untuk 
bisa mengenali masalah dengan lebih baik adalah dengan lebih 
mendengarkan pemahaman, pikiran, dan perasaan mereka sendiri. 
Mereka perlu mempertimbangkan sudut pandang mereka sendiri 
sama seperti mereka mempertimbangkan sudut pandang dari 
pasangan mereka.
 Jika Anda berada dalam suatu hubungan yang diwarnai oleh 
penyiksaan verbal yang parah, yakinlah bahwa Anda tidak sebodoh, 
seegois, sesensitif, atau sama bersalahnya seperti yang dikatakan 
pasangan Anda. Pendapat dan pemahaman Anda itu benar. Jadi, 
Anda sebaiknya lebih memperhatikan pikiran dan perasaan Anda 
sendiri. Izinkan diri Anda untuk mendengarkan apa yang dikatakan 
pikiran dan perasaan Anda. Bangkitkan emosi Anda yang telah 
mati dan rasakan kemarahan yang telah Anda padamkan selama 
ini. Perasaan tidak menjadi satu-satunya pedoman yang dapat 
diandalkan bagi pemikiran kita, tetapi seperti salah satu indikator 
yang berada di dasbor mobil, perasaan adalah penanda bahwa ada 
sesuatu yang salah.
 Membuat catatan tentang bagaimana dan kapan pasangan 
Anda mendominasi atau menyerang Anda secara verbal juga 
dapat membantu Anda memahami pola-pola pengendalian dan 
manipulasi yang Anda hadapi. Pahamilah bahwa tujuan dari catatan 
semacam itu penting agar Anda dapat sampai pada pemahaman 
yang lebih baik, bukan untuk membalas dendam. Catatan itu sama 
sekali tidak boleh menjadi daftar kesalahan yang kemudian dapat 
Anda lemparkan ke muka pasangan Anda (1 Korintus 13:5).
 Apabila Anda meneruskan catatan ini, Anda akan mulai melihat 
pola-polanya. Ini akan membantu Anda memperkirakan kapan 
dan bagaimana pasangan Anda mencoba mengendalikan dan 
menghukum Anda. Setelah Anda menyadari hal ini, Anda akan 
lebih waspada ketika hal itu terjadi. Anda akan lebih siap untuk 
menghadapi ketika masalah itu datang lagi.
 Hal lain yang perlu dilakukan untuk mengenali masalah adalah 
dengan mengetahui kapan Anda membutuhkan pertolongan. 
Mengatasi kasus penyiksaan verbal yang serius sering membutuhkan 
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langkah-langkah perbaikan yang tegas. Anda mungkin tidak 
cukup percaya diri untuk melakukannya sendiri. Anda mungkin 
menghadapi masalah keuangan atau perawatan anak yang tidak 
mampu Anda tangani sendiri. Itulah sebabnya mungkin penting 
bagi Anda untuk meminta bantuan dari orang-orang yang memiliki 
pengalaman dan kemampuan. Setidaknya, Anda mungkin perlu 
berbicara dengan teman yang bisa dipercaya atau meminta bantuan 
dari pendeta atau pembimbing rohani yang memahami seluk-beluk 
penyiksaan verbal. Dalam beberapa kasus yang parah, seorang istri 
yang menjadi korban mungkin harus mencari bantuan dari badan 
perlindungan wanita.
 Menelaah Diri Secara Cermat. Tanpa mengecilkan penderitaan 
yang Anda rasakan sebagai akibat dari tindakan pasangan Anda 
yang tidak benar, Anda perlu meluangkan waktu untuk melihat 
ke dalam diri sendiri. Anda berhak untuk marah dan prihatin akan 
kesalahan-kesalahan pasangan Anda terhadap Anda, tetapi itu 
hanya setelah Anda melihat apakah ada “balok” di mata Anda. 
Yesus mengajarkan bahwa kita harus memperhatikan kesalahan kita 
terlebih dahulu sebelum mencoba untuk memperbaiki kesalahan 
orang lain. Baru kemudian kita akan berada di posisi yang lebih baik 
untuk menegur kesalahan orang lain (Matius 7:3-5).
 Sebuah bagian yang penting dari proses menelaah diri Anda 
sendiri adalah mengakui reaksi Anda terhadap penyiksaan itu. Jika 
Anda pernah mengalami hubungan yang diwarnai siksaan verbal, 
Anda akan merasa sangat sulit untuk bertanggung jawab atas reaksi 
Anda karena Anda telah terjerat dalam hubungan itu terlalu lama.
 Anda tentunya sama sekali tidak bertanggung jawab atas 
penganiayaan verbal dari pasangan Anda. Meskipun pasangan 
Anda berusaha membebani Anda dengan rasa bersalah, Anda 
sama sekali tidak menyebabkan pasangan Anda menjadi kurang 
ajar, manipulatif, atau kejam terhadap Anda. Namun Anda harus 
menerima tanggung jawab karena telah membiarkan pasangan 
Anda merendahkan diri Anda dan menyuruh-nyuruh Anda. Dengan 
mengakui reaksi Anda, Anda akan terbantu untuk mencegah 
berakarnya ketidakberdayaan dan kepahitan dalam hati Anda.
 Aspek penting lain dalam menelaah diri adalah melihat dengan 
sungguh-sungguh mengapa Anda membiarkan pasangan Anda 
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melakukan penyiksaan secara verbal dan mengendalikan Anda. Banyak 
pengalaman tentang penyiksaan verbal yang parah menyingkapkan 
kenyataan bahwa reaksi permisif dan kepatuhan yang diberikan 
oleh korban disebabkan sebagian karena adanya rasa takut akan 
ditinggalkan, baik secara emosional ataupun secara fisik. Reaksi yang 
penuh ketakutan itu kerap kali berakar pada sejarah hubungan yang 
dipenuhi kecemasan dan ketidakpastian sehingga tak ada jaminan 
akan penerimaan dan dukungan dalam hubungan tersebut.

Ketakutan sering mengungkapkan 
keengganan kita untuk mempercayakan 

kebahagiaan kita kepada Allah.

 Ketakutan sering mengungkapkan keengganan kita untuk 
mempercayakan kebahagiaan kita kepada Allah. Kejadian-kejadian 
yang menyakitkan dalam hidup kita mungkin telah membuat kita 
meragukan hati Allah. Apakah Dia peduli? Akankah Dia melindungi 
kita? Pertanyaan-pertanyaan ini menggerogoti iman kita ketika ada 
alasan untuk meragukan apakah Dia akan menyertai pada saat kita 
membutuhkan-Nya. Jadi, memang sulit untuk mempercayai-Nya 
dalam hal yang penting.
 Meskipun kita mungkin memiliki keraguan, Allah tetap 
mendengarkan teriakan minta tolong kita (Mazmur 10:17-18). Gideon, 
yang berjuang dengan keraguan di tengah kabut penindasan, 
memberikan contoh kepada kita bahwa berjuang melawan keraguan 
dalam doa mungkin menjadi bagian dari apa yang membuat kita 
yakin bahwa Allah itu ada bagi kita. Kita mungkin tidak menemukan 
jawaban yang memuaskan bagi semua pertanyaan kita, tetapi 
pergumulan kita yang terbuka di hadapan Allah akan menyiapkan 
kita untuk melihat-Nya dan itu akan memulihkan keteguhan iman kita 
di dalam Dia, meski kita masih merasa ragu (Hakim-Hakim 6:1-17).
 Jika Anda mengalami penyiksaan verbal yang sangat parah 
dalam hubungan Anda, ketakutan bahwa Anda akan ditinggalkan 
dan pergumulan untuk mempercayai Allah, akan menyulitkan Anda 
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untuk bertindak dengan benar. Jika Anda terus bertindak berdasarkan 
ketakutan akan apa yang mungkin dilakukan oleh pasangan Anda, 
Anda akan terperangkap dalam reaksi perlindungan diri yang hanya 
akan menambah kesulitan (Amsal 39 29: 25). Ketika Anda bergumul 
melawan keraguan, Anda dapat mengatasi masalah ketakutan dan 
ketidakpercayaan ini secara jujur menghadapi kenyataan yang 
mungkin membuat Anda hidup dalam ketakutan besar. Anda mungkin 
menemukan hubungan antara masa lalu Anda yang menyakitkan dan 
cara Anda berinteraksi dalam rumah tangga Anda sekarang. Anda 
mungkin menemukan bahwa Anda selama ini mematuhi dan berusaha 
menyenangkan pasangan Anda yang kejam karena merasa takut. Jika 
hal ini benar, Anda perlu merenungkan dengan saksama dampak 
dari rasa takut yang mencengkeram Anda itu terhadap diri Anda dan 
orang lain. Dan Anda mungkin harus menyadari bahwa selama ini 
Anda membiarkan diri disiksa karena berusaha menyelamatkan suatu 
hubungan yang sebenarnya telah lama mati.
 Meskipun kita semua mendapati bahwa menghadapi kehilangan 
yang kita alami secara realistis dan mengakui kerusakan yang 
ditimbulkan orang lain kepada kita adalah hal yang menyakitkan, 
kejujuran membuat kita dapat menerima kehilangan yang kita alami 
dan mendorong kita datang kepada Allah untuk menyembuhkan hati 
kita yang terluka (Mazmur 147:3). Pada saat yang sama, ketika jujur 
mengakui bahwa kita telah lalai saat menghadapi perlakuan berdosa 
dari orang lain, kita akan dapat menyesali respons kita yang tidak 
tepat dan merasakan sukacita saat menyaksikan Bapa Surgawi sangat 
menantikan kita untuk kembali dan mempercayai-Nya lagi (Lukas 
15:20-24). Di sinilah kita dapat benar-benar memahami arti Amsal 
29:25 yang berkata, “Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi 
siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi.” Meskipun kita mungkin 
masih harus menghadapi perlakuan jahat dari orang lain, kita dapat 
merasa yakin bahwa tidak seperti hubungan lainnya, hubungan 
kita dengan Allah aman dan terjamin sepenuhnya, meskipun kita 
telah mengecewakan-Nya. Dalam jaminan pengampunan-Nya, 
kita dapat menemukan keberanian dan tekad untuk menghadapi 
pasangan yang mendominasi secara verbal dengan benar, tidak 
lagi berdasarkan rasa takut, tetapi lebih karena kasih (Lukas 7:47,  
1 Yohanes 4:18).
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 Melawan Serangan Verbal. Kitab Suci mengajarkan supaya kita 
berusaha hidup damai dengan semua orang: “Sedapat-dapatnya, 
kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan 
semua orang!” (Roma 12:18). Namun, mungkin Anda hidup dalam 
rumah tangga di mana pasangan Anda menghalangi kemungkinan 
terwujudnya kehidupan yang damai dan rukun. Pasangan Anda bisa 
saja menutup mata terhadap kelakuannya yang menyakitkan hati 
atau tidak peduli sama sekali. Dalam kasus seperti di atas, melawan 
pola serangan verbal adalah penting.
 Ada dua pilihan untuk Anda pertimbangkan: Anda dapat melawan 
ketika pasangan Anda melakukan serangan verbal atau Anda dapat 
memilih waktu untuk membahas keprihatinan Anda pada saat-saat 
yang lebih tenang. Namun dalam kasus-kasus yang parah, mungkin 
tidak aman untuk melawan sendirian pasangan yang suka menyiksa. 
Anda sah-sah saja merasa takut terhadap reaksi kekerasan. Jika hal 
tersebut yang terjadi, lebih baik Anda menghadapi pasangan Anda 
dengan didampingi pendeta atau konselor.
 Kapan pun Anda memutuskan untuk melakukan perlawanan, 
maka Anda perlu menyebutkan jenis serangan yang dilakukan, 
menetapkan batasan, dan menaati konsekuensinya.
 Pertama, sebutkan jenis serangan verbalnya. Anda cukup 
mengatakan bagaimana Anda memandang cara pasangan 
Anda dalam usahanya untuk mengendalikan, menghukum, atau 
meremehkan Anda. Contohnya, seorang istri berkata kepada 
suaminya, “Kau mungkin tak menyadarinya, tetapi aku perhatikan 
kau berusaha mengintimidasi diriku dengan membentak. Dan kau 
sedang melakukannya saat ini.” Dan seorang suami dapat berkata 
kepada istrinya, “Sayang, aku ingin berbincang denganmu, tetapi 
kelihatannya kau berusaha memanipulasi diriku untuk memenuhi 
keinginanmu.”
 Dalam kasus-kasus yang parah, pihak yang menyiksa akan 
menyangkal apa yang mereka lakukan dan acap kali berusaha 
mendesak pasangannya dengan lebih banyak intimidasi verbal. 
Penting bagi kita untuk siap menghadapi usaha-usaha semacam 
itu dan berusaha agar jangan sampai perhatian kita beralih. Tetap 
pusatkan perhatian untuk menggambarkan bagaimana pasangan 
Anda berbicara kepada Anda, dan bukan pada isi dari yang 
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dikatakannya. Jangan berusaha berargumentasi atau memberi 
penjelasan pada saat tersebut karena pasangan Anda sesungguhnya 
tidak ingin bersikap logis. Dengan sebaik dan setegas mungkin, 
tunjukkan bahwa dalam penyangkalan pun, pasangan Anda 
berusaha mengambil kendali.
 Kedua, tetapkan batasan. Menyebutkan jenis serangan verbal 
harus segera diikuti dengan menetapkan batasan. Meskipun kasih 
menutupi banyak dosa, kasih juga tahu kapan harus menetapkan 
batasan. Memberi tahu pasangan Anda mengenai apa yang tidak 
bisa Anda terima lagi adalah salah satu cara untuk menetapkan 
batasan. Menetapkan batasan bisa dilakukan dengan mengatakan 
kepada pasangan Anda bahwa yang dilakukannya itu salah ketika 
ia mengkritik tindakan Anda dengan cara yang merendahkan, 
memanggil Anda dengan julukan yang menghina, menyuruh-
nyuruh Anda, dan membentak-bentak Anda, dan Anda tidak akan 
membiarkan atau menerimanya lebih lama lagi.
 Ketiga, berikan konsekuensi. Menetapkan batasan tidak berarti 
tanpa konsekuensi. Konsekuensi adalah apa yang akan Anda (bukan 
pasangan Anda) lakukan jika batasan Anda tidak diperhatikan 
dan dihormati. Contohnya, seorang istri berkata kepada suaminya, 

“Saat ini perkataanmu kasar dan kau merendahkan diriku. Aku 
telah memberitahumu bahwa aku tidak akan menerima perkataan 
semacam itu lagi. Kita harus menyelesaikan masalah ini, tetapi jika 
kau tak mau menghormatiku sebagaimana kau menginginkan aku 
menghormatimu, aku akan menyudahi pembicaraan ini. Kalau kau 
sudah bisa memperlakukan diriku dengan lebih hormat, baru kita 
bisa berbicara lagi.”
 Seorang suami yang istrinya sering berteriak-teriak kepadanya 
di telepon, berkata kepada istrinya, “Kau berteriak-teriak kepadaku, 
dan aku sudah memintamu untuk berhenti. Kalau kau masih 
terus begini, aku akan menutup teleponnya. Kalau kau sudah bisa 
bersikap lebih sopan, aku akan melanjutkan pembicaraan dengan 
senang hati.”
 Konsekuensinya harus sesuai dengan keadaan. Semakin serius 
serangan verbalnya, semakin serius konsekuensinya. Pilihannya 
bisa bermacam-macam, mulai dari meninggalkan ruangan dan 
mengakhiri pembicaraan sampai dengan perpisahan sementara.
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 Perceraian merupakan konsekuensi ekstrim yang memiliki 
implikasi sangat besar untuk semua pihak yang terlibat. Kitab Suci 
menyatakan bahwa jika terjadi perceraian (salah satu alasannya 
adalah karena adanya penganiayaan dalam pernikahan), kedua 
pihak tidak memiliki hak untuk menikah lagi (1 Korintus 7:10-11). 
Tentunya jika situasi penganiayaan verbal menghadapi jalan buntu, 
pihak yang tersiksa harus secara pribadi mencari nasihat rohani 
yang bijaksana dari seorang pendeta atau konselor Kristen yang 
penuh perhatian dan memahami masalah ini.
 Berikan Waktu untuk Berubah. Mereka yang telah mengalami 
serangkaian serangan verbal harus memberi pasangan mereka 
waktu yang cukup untuk mengubah perilaku. Sebagaimana mungkin 
diperlukan waktu yang lama untuk mengenali seberapa parah 
masalahnya, pasangan yang bermasalah biasanya butuh waktu 
untuk memahami seberapa besar kerusakan yang telah mereka 
lakukan. Dalam banyak kasus, pihak yang melanggar biasanya 
sangat egois sehingga mereka tidak menyadari kerusakan yang 
mereka timbulkan dengan kata-kata yang mereka ucapkan. Banyak 
yang merasa bahwa selama mereka tidak menyakiti pasangan 
mereka secara fisik, maka mereka menganggap tidak melakukan 
pelanggaran yang serius. Acap kali, mereka harus dipaksa untuk 
mendengarkan pasangan mereka menjelaskan penderitaan yang 
mereka rasakan. Hanya dengan cara seperti itu, mereka bisa mulai 
memahami dan mengutarakan dengan sungguh-sungguh kata-kata 
yang sedih dan penuh penyesalan.
 Penting bahwa pasangan Anda tidak dibebaskan dari tanggung 
jawab terlalu awal. Karena sudah kebiasaan, memiliki sikap menipu 
diri sendiri, dan egois, pasangan yang suka menyiksa secara verbal 
sering butuh waktu untuk merasakan dan menanggung beban 
penderitaan yang telah mereka timbulkan selama ini sebelum hati 
mereka mulai melunak dan berubah. Jangan terlalu mudah percaya 
pada permintaan maaf yang cepat diberikan. Jangan menghindarkan 
pasangan Anda dari penderitaan yang dialami akibat dosa mereka. 
Amsal 19:19 mengatakan, “Orang yang sangat cepat marah akan 
kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya 
menambah marahnya.” Berikan waktu kepada pasangan Anda untuk 
merenungkan penderitaan yang telah ia timpakan kepada Anda, 
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karena itulah yang diperlukan agar pasangan Anda mulai merasakan 
perlunya perubahan yang sungguh-sungguh (Mazmur 51:17).
 Carilah Bukti Perubahan Hati yang Nyata. Mereka yang telah 
disakiti secara verbal dengan parah perlu memahami penyesalan 
seperti apa yang dibutuhkan. Kasih yang ulet tidak akan menyerah 
pada pasangan yang berusaha cepat-cepat minta maaf, kemudian 
disusul dengan tuntutan untuk diampuni. Seseorang yang hatinya 
benar-benar telah berubah tidak akan berkata, “Aku kan sudah 
minta maaf. Maka kau harus memaafkan dan melupakan.”
 Orang yang betul-betul menyesal tidak akan mengutamakan 
keinginan mereka untuk dimaafkan. Sikap itu hanyalah bentuk lain 
dari keegoisan. Sebaliknya, mereka akan mengutarakan keinginan 
yang tulus untuk menanggung dan memusatkan perhatian pada 
penderitaan yang telah mereka timbulkan. Mereka akan mencari 
bantuan dengan niat untuk memahami bagaimana mereka telah 
berusaha untuk menguasai dan menghukum. Mereka akan bersedia 
mendengarkan akibat dari kata-kata yang mereka ucapkan terhadap 
pasangan mereka. Mereka tidak akan berusaha menyalahkan 
pasangan mereka. Mereka tidak akan berusaha mencari alasan 
seperti, “Aku sungguh menyesal karena telah begitu menyakitimu, 
tetapi . . . .” Penyesalan yang sungguh-sungguh tidak disertai 
dengan “tetapi”!

Orang yang betul-betul menyesal  
tidak akan mengutamakan  

keinginan mereka untuk dimaafkan.

 Orang yang sungguh-sungguh menyesal akan menyadari dan 
bertanggung jawab atas perilaku mereka yang tidak bisa diterima. 
Mereka bersedia mengakui ketakutan dan ketidakpercayaan yang 
telah mereka ciptakan terhadap pasangan mereka. Mereka menyadari 
bahwa tidak benar mengharapkan orang yang telah mereka sakiti 
untuk bersikap seolah-olah tidak ada masalah. Sebaliknya, mereka 
memberi waktu kepada pasangan mereka untuk mengampuni 
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dan memulihkan kepercayaan. Bahkan jika seseorang yang terluka 
mampu mengampuni dengan cepat, penting untuk dipahami bahwa 
pengampunan seperti itu belum tentu berarti hubungan itu dapat 
segera pulih. Pemulihan adalah sebuah proses, bukan sebuah 
kejadian tunggal.
 Belajar Mengampuni Sama Seperti Allah Telah Mengampuni 
Anda. Tidak banyak hal yang lebih disalahpahami selain masalah 
pengampunan. Namun bagi seorang yang dilukai, hampir tidak 
ada tindakan yang lebih penting daripada mengucapkan, “Aku 
sudah memaafkanmu.” Hal-hal yang paling penting kerap kali justru 
menjadi hal yang tersulit untuk dilakukan.
 Yesus berkata, “ Jagalah dirimu! Jikalau saudaramu berbuat 
dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia” (Lukas 
17:3). Tersirat dalam pernyataan sederhana ini, pentingnya kata-kata 
teguran, kata-kata penyesalan, dan kata-kata pengampunan yang 
sungguh-sungguh menunjukkan kasih Allah.
 Allah mengampuni mereka yang mengaku dosa dengan tulus 
dan memercayakan diri mereka ke dalam kemurahan-Nya. Dia tidak 
berjanji akan menghilangkan semua konsekuensi dari kesalahan 
mereka. Sebaliknya, Dia membebaskan pelanggar dari rasa bersalah 
dan membebaskan korbannya dari amarah yang dapat membuat 
kedua belah pihak sulit untuk saling mengasihi.
 Yesus mengajar kita untuk mengasihi musuh kita (Lukas 6:27-36), 
tetapi Dia tidak menuntut kita untuk melupakan atau mengabaikan 
konsekuensi dari penindasan. Dia mengajar kita untuk mengasihi 
sesama meskipun mereka mungkin menyakiti kita, dan bersedia 
mengampuni mereka yang telah menyesal dengan sungguh-
sungguh (17:3).
 Mengasihi mereka yang melukai kita tidaklah mudah. Kita semua 
butuh waktu untuk kembali menunjukkan kasih kepada mereka yang 
telah sering melukai kita. Apabila kita terus-menerus menahan kasih, 
berarti kita menjadi sama seperti mereka yang telah menyakiti kita. 
Apabila kita mengeraskan hati dan tidak memaafkan seseorang 
yang telah berubah hatinya, berarti kita membalas kejahatan 
dengan kejahatan. Kita tidak berhak melakukannya. Perjanjian 
Baru menyatakan bahwa hanya Allah yang berhak melakukan 
pembalasan (Roma 12:19-21).
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 Mengembalikan hak pembalasan kepada Allah dapat 
menghilangkan kepahitan dari hati kita. Membebaskan utang yang 
tidak akan bisa dibayar oleh seseorang yang sudah menyesal 
berarti menunjukkan kasih dalam cara yang ilahi. Menghapuskan 
utang yang tak terbayar milik pasangan Anda adalah hal yang 
membedakan kita sebagai orang yang telah diampuni Allah (Matius 
6:14-15).
 Jika kita tidak memiliki hasrat untuk mengampuni pasangan kita 
yang sudah menyesal, kita harus menyelidiki hati secara sungguh-
sungguh. Keinginan untuk membalas menunjukkan bahwa kita 
tidak mengalami belas kasih dan pengampunan Allah bagi dosa 
kita sendiri. Sikap mendendam dan penuh kebencian kepada orang 
lain menunjukkan bahwa hati kita sendiri yang merasa benar harus 
dihancurkan oleh kesadaran bahwa ada banyak kesalahan yang 
telah kita lakukan kepada Allah dan orang lain.
 Tentunya kesadaran akan kesalahan-kesalahan kita sendiri tidak 
berarti memaklumi kejahatan yang dilakukan orang lain kepada 
kita. Namun hal itu mengingatkan bahwa kita semua setara di 
bawah salib Kristus. Hal itu membuat kita sadar bahwa jika kita 
bersedia mengasihi sama seperti Allah mengasihi kita, kita sendiri 
sangat membutuhkan belas kasihan dan kasih Allah dalam hidup 
kita. Marilah kita bersyukur bahwa tawaran belas kasihan-Nya masih 
berlaku bagi kita (Yohanes 3:16-18).
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