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Kata Pengantar

Salam sejahtera, 

Sangat bersyukur bahwa kita sudah berada di pertengahan tahun 
2021 ini. Tidak terasa kita sudah melewati lebih dari satu tahun 
dalam masa pandemi Covid-19 ini. Mungkin di antara kita masih 
merasakan perjalanan hidup dalam lembah kelam yang belum 
berakhir. Namun, adakah sesuatu yang dapat kita tetap syukuri di 
masa-masa pandemi ini? Hal ini akan menjadi topik utama yang 
terjalin dalam isi Majalah HIKMAT edisi pertama pada tahun 2021 
ini.
Di edisi kali ini, kita akan mengupas banyak hal berkaitan dengan 
kesehatan dan rasa syukur. Artikel-artikel Fokus membahas 
tentang apakah hati yang gembira memang adalah obat, 
pentingnya vaksinasi dan adaptasi kebiasaan baru, dan bagaimana 
bisa tetap bersyukur? Di ruang apologetika, akan menjawab 
pertanyaan: apakah boleh menyalahkan Tuhan atas penderitaan 
yang kita alami? Selain itu, ada pembinaan, renungan, dan kisah 
perjalanan iman yang turut menghiburkan dan menguatkan 
jemaat di masa pandemi ini. Resensi buku mengangkat tentang 
topik gereja yang sehat dan tipe-tipe spiritualitas Kristen. 
Kiranya Majalah HIKMAT edisi kali ini juga dapat menjadi berkat 
sebagai bacaan yang menguatkan di masa-masa ini. Semoga 
pembaca dapat tetap sehat (healthy) dan bersyukur (grateful) 
walaupun pandemi masih belum berakhir. Kiranya Tuhan Yesus 
mengaruniakan kesehatan pada tubuh kita dan jiwa kita pun 
bersyukur kepada Imanuel, Allah yang berserta dengan kita

Redaksi
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Hati yang Gembira adalah 
Obat: Mitos atau Fakta?
dr. Felicia *

Fokus

PENDAHULUAN 

Seberapa seringkah kita mendengar 
ungkapan “hati yang gembira adalah 
obat” ketika ada seseorang yang 
sakit, baik di kalangan orang percaya 
maupun belum percaya? Apa yang 
ada di benak kita ketika mendengar 
ungkapan tersebut? Apakah 
ungkapan tersebut adalah fakta atau 
mitos yang diucapkan semata untuk 
menghibur? 

Mitos atau Fakta?

Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia dalam salah satu promosi 
kesehatannya mendengungkan 
ungkapan “hati yang gembira adalah 
obat.” Promosi kesehatan tersebut 
memaparkan bahwa emosi positif 
dan kualitas kesehatan yang baik 
sebenarnya saling terkait karena 
tubuh dan pikiran saling terhubung. 
Rasa gembira menekan energi 
negatif dan meningkatkan energi 
positif, sehingga mengurangi gejala 

* Penulis adalah seorang dokter dan anggota jemaat GKY Citra Garden.
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stress. Tertawa mampu menekan 
rasa sakit dan meningkatkan 
kemampuan organ tubuh melawan 
rasa sakit, bahkan berpikiran positif 
dapat meningkatkan daya tahan 
tubuh. Tertawa adalah hal yang 
dianjurkan oleh promosi kesehatan 
tersebut. 

Penelitian di Inggris pada tahun 
2002–2013 dengan 11.203 
subjek penelitian menyatakan 
bahwa kesehatan mental yang 
baik meningkatkan kesehatan 
fisik dan kesehatan fisik yang baik 
meningkatkan kesehatan mental.
[1] Emosi yang positif diketahui 
dapat meningkatkan angka harapan 
hidup pada seseorang, mengurangi 
angka kesakitan, dan berbagai 
manfaat positif lainnya. Selain itu, 
emosi positif dapat meningkatkan 
perilaku positif seseorang untuk 
kesehatannya, seperti meningkatkan 
kepatuhan minum obat pada orang 
dengan penyakit kronis.[2–4]   

Sebaliknya, penelitian lain 
menyebutkan bahwa buruknya 
kondisi mental/pikiran seseorang 
merupakan faktor risiko terjadinya 
penyakit fisik yang berkepanjangan. 
Orang tersebut cenderung memiliki 

kesehatan fisik yang lebih buruk 
dibandingkan populasi pada 
umumnya, seperti lebih tingginya 
risiko gangguan jantung, penyakit 
infeksi, diabetes, gangguan 
pernapasan, dan kanker. Penelitian 
yang dilakukan di Hungaria 
menunjukkan bahwa emosi negatif, 
seperti cemas, marah, depresi, dan 
kelelahan vital menjadi faktor risiko 
terjadinya gangguan kardiovaskular, 
seperti penyakit jantung koroner.
[5] Orang dengan diabetes tipe 1 
atau tipe 2 memiliki peningkatan 
risiko terjadinya depresi, gangguan 
kecemasan, dan gangguan makan. 
Gangguan mental yang terjadi 
pada orang dengan diabetes ini 
akan menyebabkan rendahnya 
kepatuhan berobat sehingga akan 
meningkatkan risiko terjadinya 
komplikasi jangka pendek dan jangka 
panjang, seperti kebutaan, amputasi, 
stroke, penurunan fungsi kognitif, 
penurunan kualitas hidup, bahkan 
kematian yang lebih dini. Hal ini 
menunjukkan bahwa orang dengan 
diabetes ini perlu diperhatikan baik 
kondisi fisik maupun kondisi mental 
agar tidak menjadi lebih buruk.
[6] Fakta-fakta ini membawa kita 
melihat bahwa kondisi mental dapat 
memengaruhi kondisi fisik.

1  Ohrnberger J, Fichera E, Sutton M. The dynamics of physical and mental health in the older population. J 
Econ Ageing. 2017;9:52–62.
2 Ogedegbe GO. A Randomized controlled trial of positive-affect intervention and medication adherence in 
hypertensive african americans. Arch Intern Med. 2012;172(4):322. 
3 Peterson C, Park N, Kim ES. Can optimism decrease the risk of illness and disease among the elderly? 
Aging health. 2012;8(1):5–8.
4 Danner DD, Snowdon DA, Friesen W V. Positive emotions in early life and longevity: findings from the nun 
study. J Pers Soc Psychol. 2001;80(5):804–13. 
5 Balog P. A negatív érzelmek és a szív- és érrendszeri betegségek összefüggései. Orv Hetil. 
2018;159(48):2005–10.
6 Ducat L, Philipson LH, Anderson BJ. The mental health comorbidities of diabetes. JAMA. 2014;312(7):691. 
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Manusia dan Kesehatan

Sejalan dengan hasil penelitian-
penelitian yang telah dipaparkan, 
badan kesehatan dunia atau dikenal 
sebagai World Health Organization 
(WHO) mendefinisikan sehat sebagai 
suatu kondisi sejahtera yang 
meliputi fisik, mental, dan sosial 
yang tidak hanya terbebas dari 
penyakit atau kecacatan. Definisi 
tersebut memperlihatkan bahwa 
manusia terdiri atas fisik, mental, 
dan sosial yang perlu dilihat secara 
komprehensif sebagai satu kesatuan 
yang tidak terpisah-pisah dan 
saling memengaruhi satu dengan 
yang lain. Akan tetapi, jika kita lebih 
cermat dan melihat kembali kepada 
definisi ini, maka sebenarnya kita 
sebagai manusia tidak akan 
pernah mencapai kondisi sehat 
secara utuh. Mengapa? Karena 
keberdosaan kita, kita menjadi tidak 
utuh sepenuhnya.

Roma 3:23 menyatakan bahwa “… 
semua orang telah berbuat dosa dan 
telah kehilangan kemuliaan Allah.” 
Relasi kita dengan Allah telah rusak 
akibat dosa kita dan upah dosa 
adalah maut (Roma 6:23). Tentu dosa 
membuat kita tidak hidup dengan 
sejahtera karena kita pasti mati oleh 
karena dosa. Kita tidak lagi memiliki 
relasi dengan Allah Sang Pencipta 
yang tahu akan seluruh kehidupan 
kita. Tetapi “karena begitu besar 
kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia 
telah mengaruniakan Anak-Nya yang 
tunggal, supaya setiap orang yang 
percaya kepada-Nya tidak binasa, 
melainkan beroleh hidup yang kekal” 

(Yohanes 3:16). 

Permasalahan terbesar dalam 
kehidupan manusia, yaitu dosa, telah 
Allah selesaikan dengan kematian 
Yesus Kristus di kayu salib dan 
kuasa kebangkitan-Nya. Oleh sebab 
inilah, kita dapat menghampiri Allah, 
bahkan dapat memanggil-Nya, “Abba, 
ya Bapa.” Keterpisahan manusia 
dari Allah menyebabkan disfungsi, 
sedangkan bersama dengan Allah 
kita dimungkinkan untuk mengalami 
pemulihan yang sesungguhnya. 
Tuhan adalah sumber damai 
sejahtera, sehingga hidup dalam 
kehendak-Nya mendatangkan damai 
sejahtera yang sejati.

Lalu, bagaimana hubungannya 
dengan “hati yang gembira adalah 
obat…” (Amsal 17:22a)? Matthew 
Henry menafsirkan gembira yang 
seharusnya dirasakan oleh manusia 
bukanlah karena kesia-siaan, hawa 
nafsu, atau kesenangan duniawi 
karena hal tersebut bukanlah obat 
tetapi racun, yang mungkin awalnya 
terlihat menyembuhkan tetapi 
ternyata mengikat kita. Gembira 
yang dimaksud adalah bersukacita 
karena Tuhan, melayani Dia dengan 
sukacita, dan merasa nyaman karena 
menikmati relasi dengan Allah. Relasi 
yang telah rusak akibat dosa telah 
dipulihkan oleh Kristus sehingga kita 
dapat beroleh kegembiraan sejati 
yang menjadi obat yang sangat 
manjur bagi kita. 
Puji syukur kepada Tuhan bahwa 
Ia adalah Allah yang berdaulat atas 
segala ciptaan dan segala kejadian/
kondisi 
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(Matius 10:29-30; Yesaya 45:6b-7). 
Segala sesuatu yang kita alami, baik 
itu sehat maupun sakit, ada dalam 
kedaulatan Allah. Ia memutuskan 
yang terbaik bagi kemuliaan-Nya, 
entah itu kesembuhan maupun 
bukan kesembuhan. Maka dari 
itu, tugas kita adalah berharap 
dan bergantung penuh kepada 
Allah, termasuk dalam kondisi 
kesehatan kita. Selain itu, kita 
harus terus bersyukur kepada Allah 
serta memiliki “hati yang gembira,” 
bukan karena situasi kita saat ini, 
namun terutama karena Allah 
semata. Kedaulatan Allah dan karya 
keselamatan Kristuslah yang terus 
membuat kita dapat bersukacita, 
baik sehat maupun sakit. Sekalipun 
terasa sulit, mari kita belajar untuk 
semakin tunduk kepada kehendak 
Allah, seperti Kristus yang berdoa, 
“…tetapi janganlah seperti yang 
Kukehendaki, melainkan seperti yang 
Engkau kehendaki” (Matius 26:39).

Penutup

Mari saat ini kita kembali 
merenungkan mengenai ungkapan 
“hati yang gembira adalah obat.” 
Apakah saat ini kita sebagai orang 
Kristen mengamini ungkapan 
tersebut atau hanya menganggapnya 
sekadar ungkapan penghiburan?

Hati yang gembira karena 
bersukacita di dalam Tuhan, 
melayani Dia, dan menikmati relasi 
dengan Allah adalah obat yang 
sangat manjur di dalam kehidupan 
kita, baik secara fisik maupun 
rohani. Mari kita terus bersukacita 
dan bergantung kepada Allah, Sang 
Pemilik kehidupan ini. 
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Antara Mutasi Virus dan 
Vaksinasi COVID-19, 
Tunggu atau Hadapi?
Martha Jessica 1

Selang tiga bulan ditemukannya 
infeksi di Wuhan (Tiongkok) pada 
Desember 2019, WHO menyatakan 
COVID-19 sebagai pandemi global.2 

Pandemi ini juga mengakibatkan 
resesi global terdalam setelah 
Perang Dunia II.3 IMF melaporkan 
bahwa perekonomian global 
mengalami kontraksi sebesar 3,5% 
pada tahun 2020.4 Sementara di 
Indonesia, Menteri Keuangan Sri 
Mulyani mengatakan bahwa kerugian 

ditotal mencapai 1.356 triliun rupiah 
pada tahun 2020.5 Dengan demikian, 
COVID telah menggelincirkan 
kehidupan dunia.
Negara-negara terus berupaya 
menggalakkan vaksinasi dan 
kebijakan social distancing dengan 
strateginya masing-masing, maka 
bervariasi juga kurva penyebaran 
COVID. Israel, Bhutan, Selandia Baru, 
dan Tiongkok telah mencabut aturan 
wajib masker.6

1  Penulis adalah lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan anggota jemaat GKY 
Citra Garden. Saat ini penulis bekerja sebagai business development analyst di sebuah perusahaan swasta.
2 Elizabeth Benedict Kpozehouen et al., “Using Open-Source Intelligence to Detect Early Signals of 
COVID-19 in China: Descriptive Study,” JMIR Public Health and Surveillance 6, no. 3 (July 1, 2020), https://doi.
org/10.2196/18939.
3 Eduardo Levy et al., “Social and Economic Impact of COVID-19” (Washington, D.C., 2021), www.brookings.
edu/global.
4 International Monetary Fund, World Economy Outlook, International Monetary Fund (Washington, D.C.: 
International Monetary Fund, 2021), https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-
economic-outlook-april-2021.
5 Kompas.com, “Akibat Covid-19, Kerugian Ekonomi Tahun 2020 Capai Rp 1.356 Triliun Halaman All - 
Kompas.Com,” April 29, 2021, https://money.kompas.com/read/2021/04/29/143647026/akibat-covid-19-
kerugian-ekonomi-tahun-2020-capai-rp-1356-triliun?page=all.2018;159(48):2005–10.
6 Priya Joi, “Can We Stop Wearing Masks after Being Vaccinated?,” Gavi, The Vaccine Alliance, May 21, 2021, 
https://www.gavi.org/vaccineswork/can-we-stop-wearing-masks-after-being-vaccinated.

Fokus
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Sementara itu, India, Argentina, 
Nepal, Bahrain, dan Taiwan 
menghadapi “ledakan” COVID 
pada beberapa bulan belakangan 
ini berhubungan juga dengan 
munculnya banyak varian mutasi 
virus Corona.7 Situasi yang begitu 
dinamis menimbulkan beberapa 
pertanyaan berikut yang sering 
menghampiri benak kita.

1. VAKSINASI: PRO ATAU 
KONTRA?

Vaksinasi adalah cara yang aman dan 
efektif untuk mencegah penyakit, 
termasuk COVID. Sebagian besar 
efek samping vaksin COVID adalah 
ringan,  termasuk risiko pembekuan 
darah pada vaksin AstraZeneca. 
Kemungkinan efek samping ini 
sangat kecil, yang dapat terjadi pada 
sekitar 4-6 orang per satu juta orang 
setelah divaksinasi. Angka ini lebih 
rendah dari latar belakang alami 
terjadinya pembekuan darah pada 
orang yang belum menerima vaksin 
AstraZeneca.9 Sementara manfaat 
yang bisa didapatkan dari vaksinasi 
jauh lebih besar, antara lain proteksi 
dari virus, penyakit yang parah, dan 
kematian akibat COVID.

Mengapa Harus Divaksinasi?

Vaksinasi tidak hanya melindungi 
diri sendiri, tetapi juga orang-
orang di sekitar kita. Beberapa 
orang, seperti bayi, anak-anak, 
mereka yang sakit parah atau 
memiliki alergi tertentu, 

Sumber: BBC, 2021 (https://www.bbc.com/
indonesia/dunia-55534964)

7  Johns Hopkins University & Medicine, “See the Latest Data in Your Region - Johns Hopkins Coronavirus 
Resource Center,” Johns Hopkins University & Medicine, 2021, https://coronavirus.jhu.edu/region.
8 Robert H. Shmerling, “COVID-19 Vaccines: Safety, Side Effects, and Coincidence - Harvard Health,” Harvard 
Health Publishing, April 21, 2021, https://www.health.harvard.edu/blog/covid-19-vaccines-safety-side-
effects-and-coincidence-2021020821906.
9 Australian Government Department of Health, “Is It True? Does the AstraZeneca COVID-19 Vaccine Cause 
Blood Clots? ,” Australian Government Department of Health, May 12, 2021, https://www.health.gov.au/
initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/is-it-true/is-it-true-does-the-astrazeneca-covid-19-vaccine-
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tidak disarankan untuk divaksinasi 
sehingga mereka bergantung 
pada kita untuk mengurangi 
penyebaran virus.10

Habis Vaksin, Bisa Lepas Masker?

Peraturan baru di Amerika Serikat 
mengizinkan penduduknya 
untuk tidak memakai masker dan 
physical distancing setelah dua 
minggu diimunisasi penuh, kecuali 
terdapat aturan setempat.11 

Bagaimana dengan Indonesia? 
Menurut Guru Besar Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia, 
Prof. Chandra Yoga Aditama, hal 
ini masih sulit dan belum dapat 
dijawab. Data per pertengahan 
Mei menggambarkan bahwa 
sekitar 59% populasi AS telah 
menerima vaksin dosis pertama 
dan 1,95 juta vaksin disuntikkan 

setiap hari. Sementara di 
Indonesia, penerima vaksin 
lengkap baru sebesar 13 juta 
orang dan sekitar 8 juta orang 
dengan vaksin tunggal.12

Situasi epidemiologi negara 
juga perlu diperhatikan. Kasus 
positif harian dan kematian di 
Indonesia masih cenderung 
tinggi. Lagipula, vaksinasi tidak 
membuat tubuh kebal terhadap 
COVID. Efektivitasnya tergantung 
pada jenis vaksin. Misalnya, vaksin 
AstraZeneca dikatakan 63,09% 
efektif terhadap COVID bergejala.13 

Dengan kata lain, vaksin ini hanya 
dapat melindungi tubuh sekitar 
63% dan risiko terinfeksi adalah 
37%. Namun, bila terinfeksi, gejala 
yang ditimbulkan mungkin tidak 
separah jika tidak divaksinasi.14

10  World Health Organization, “Vaccines and Immunization: What Is Vaccination?,” World Health 
Organization, December 30, 2020, https://www.who.int/news-room/q-a-detail/vaccines-and-immunization-
what-is-vaccination.
11 Centers for Disease Control and Prevention, “When You’ve Been Fully Vaccinated,” Centers for Disease 
Control and Prevention, May 16, 2021, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-
vaccinated.html.
12  Rizal Fadli, “Dapatkah Indonesia Terapkan Lepas Masker Setelah Vaksin Lengkap?,” Halodoc, June 2, 
2021, https://www.halodoc.com/artikel/dapatkah-indonesia-terapkan-lepas-masker-setelah-vaksin-lengkap
13 World Health Organization, “The Oxford/AstraZeneca COVID-19 Vaccine: What You Need to Know,” World 
Health Organization, February 11, 2021, https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-oxford-
astrazeneca-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know.
14 Fadli, “Dapatkah Indonesia Terapkan Lepas Masker”
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Kalau Pernah Positif, Apa Masih 
Perlu Vaksin?

Orang yang memiliki riwayat 
positif COVID mengembangkan 
respon imun yang cukup baik 
dan tahan lama. Antibodi COVID 
bertahan bahkan setelah 6-8 
bulan infeksi. Diperkirakan bahwa 
tingkat antibodi dan sel memori 
kekebalan berpotensi mengurangi 
tingkat infeksi ulang.15 Namun masih 
diperlukan lebih banyak studi 
mengenai hal ini. Untuk itu, vaksinasi 
tetap disarankan terlepas dari 
riwayat penyakit COVID.16

2. KAPAN PANDEMI INI 
BERAKHIR?

Pada dasarnya, cara mengakhiri 
pandemi adalah dengan 
membangun kekebalan komunitas 
(herd immunity), di mana cukup 
banyak populasi yang terlindungi 
dari virus sehingga penularannya 
melambat secara signifikan dan 
akhirnya virus tersebut mati. 
Para ahli memperkirakan untuk 
mendapatkan herd community 
adalah sekitar 70% dari populasi, 
yang bisa memakan waktu berbulan-
bulan (di negara-negara dengan 

sistem kesehatan yang maju) hingga 
bertahun-tahun untuk mencapai 
target melalui vaksinasi. Perkiraan ini 
sangat bergantung pada penularan 
COVID saat ini dan mutasi virus akan 
datang yang dihadapkan dengan 
vaksinasi.17

Beda pakar, beda cara 
perhitungannya. Berikut ini estimasi 
kapan herd immunity COVID akan 
terbentuk di Indonesia:18

• Lembaga Biologi Molekuler Eijkman: 
2022
Dengan menargetkan pemberian 
vaksin 1 juta dosis per harinya, 
sementara faktanya rata-rata laju 
vaksinasi harian sejak awal Juni 
kemarin (1-9 Juni) hanya mencapai 
348.281 dosis.  
• Katadata Insight Center: Mei 2025 
(berdasarkan kecepatan vaksinasi 
saat ini). 
• Menteri Kesehatan Budi Gunadi 
Sadikin: Maret 2022 
• Bappenas, tim riset Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia (FKM UI): Maret 2022

3. APA YANG BISA KITA LAKUKAN 
AGAR PANDEMI SEGERA 
BERAKHIR?

Vaksinasi Sesegera Mungkin

15  The Vaccine Alliance Gavi, “Natural Immunity to COVID-19 May Be Long-Lasting ,” Gavi, the Vaccine 
Alliance, November 20, 2020, https://www.gavi.org/vaccineswork/natural-immunity-covid-19-may-be-long-
lasting.
16 University of Central Florida, “Should I Still Get Vaccinated If I Tested Positive for COVID before? | 
Coronavirus,” University of Central Florida, 2021, https://www.ucf.edu/coronavirus/question/should-i-still-
get-vaccinated-if-i-tested-positive-for-covid-before/.
17  Bhoj R Singh, Sumedha Gandharava, and Richa Gandharva, “Covid-19 vaccines and Community 
Immunity.” Infect Dis Res. 2021; 2(1):5, https://doi.org/10.12032/IDR2021B0207001.
18 Lihat https://www.cnbcindonesia.com/news/20210218123833-4-224283/simak-yah-ini-prediksi-kapan-
corona-berakhir-di-indonesia. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5582343/kapan-ri-capai-herd-
immunity-corona-ini-5-prediksinya.
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19  Satuan Tugas Penanganan COVID-19, “Gunakan 
Masker Dengan Tepat Cegah Penularan COVID-19,” 
Satuan Tugas Penanganan COVID-19, July 5, 2021, 
https://covid19.go.id/p/berita/gunakan-masker-
dengan-tepat-cegah-penularan-covid-19.

Saat ini, Indonesia telah memasuki 
tahapan vaksin yang ketiga, 
yakni untuk masyarakat umum. 
Dengan membawa identitas diri 
dan pergi ke puskesmas, RSUD, 
atau sentra vaksinasi terdekat, 
kita dapat mendapatkan vaksinasi 
COVID dengan mudah. Agar lebih 
meyakinkan, cari tahu informasi tata 
cara pendaftaran dengan telepon 
fasilitas kesehatan yang dituju.

Tetap Taati Protokol Kesehatan 
Sekalipun Sudah Selesai 
Vaksinasi

Vaksinasi tidak memproteksi tubuh 
dari COVID sepenuhnya. Untuk itu, 
tetap perhatikan protokol kesehatan 
dengan sebutan 5M.
1. Mencuci Tangan
Cucilah tangan setidaknya selama 20 
detik beberapa kali sehari dengan 
menggunakan sabun dan air atau 
pembersih tangan dengan kadar 
alkohol minimal 60%, terutama: 
• Sebelum memasak dan makan;
• Setelah menggunakan kamar 
mandi;
• Setelah menutup hidung saat 
batuk, atau bersin.

2. Memakai Masker19

• Masker harus menutupi mulut dan 
hidung serta pastikan tidak ada sela 
antara wajah dan masker.
• Hindari menyentuh masker saat 
digunakan Bila tersentuh, segera cuci tangan.
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• Masker kain dapat dipakai maksimal 
hanya empat jam.
• Masker harus diganti dengan 
masker baru dan bersih apabila yang 
dipakai basah atau lembab.
• Jika harus melepaskan masker saat 
beraktivitas, lepas dari belakang 
perlahan-lahan, dengan hanya 
menyentuh bagian talinya, menjauhi 
wajah dan pakaian. Jangan sentuh 
bagian depan masker. 
• Untuk masker sekali pakai, segera 
buang di tempat sampah tertutup 
atau kantong plastik. Untuk masker 
kain, masukkan ke dalam kantong 
kertas, kain, atau plastik. Pisahkan 
dari barang bawaan yang lain. 
Sesampai di rumah, segera cuci 
dengan deterjen,
• Untuk masker nonmedis, gunakan 
yang minimal terdiri dari 3 lapis.

3. Menjaga Jarak
Menjaga jarak minimal 1 meter 
dengan orang lain untuk 
menghindari terkena droplets dari 
orang yang berbicara, batuk, atau 
bersin.

4. Menjauhi Kerumunan
5. Mengurangi Mobilitas
Bila tidak ada keperluan yang 
mendesak, tetaplah berada di 
rumah.

Isi Waktu Luang dengan Kegiatan 
yang Bermanfaat

Dengan diberlakukannya WFO dan 
Pembelajaran Jarak Jauh, umumnya 
kita akan memiliki waktu luang yang 
bisa digunakan untuk:
• Mendekatkan hubungan pribadi 
dengan Tuhan lewat berdoa, 
mendengarkan khotbah, dan 
membaca Alkitab. 
• Berolahraga 20-30 menit setiap 
hari atau 3-5 kali seminggu, misalnya 
workout di rumah.
• Melakukan kegiatan 
pengembangan diri, misalnya: belajar 
hal baru, membaca buku, kelas hobi, 
kelas virtual, webinar.
• Deep talk dengan orang rumah 
atau teman secara virtual.
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20 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Pikir Dulu Sebelum Sebar Sesuatu Di 
Grup Chatting, Bisa Diproses Hukum Lho!,” Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 
May 29, 2017, https://kominfo.go.id/content/detail/9735/pikir-dulu-sebelum-sebar-sesuatu-di-grup-
chatting-bisa-diproses-hukum-lho/0/sorotan_media.

Kritisi Informasi yang Diterima

Hanya percaya informasi dari yang 
mencantumkan sumber yang 
dapat dipertanggungjawabkan, 
misalnya publikasi ilmiah, situs-
situs terpercaya, dan buku. 
Waspada dengan hoax berkaitan 
dengan COVID yang beredar di 
media sosial (misalnya Facebook, 
WhatsApp, YoutTube, blog, dsb.). 
Tidak jarang postingan tersebut 
ditulis oleh orang-orang yang 
tidak berkompetensi atau bahkan 
memiliki tujuan yang tidak benar. 
Pikir berulangkali sebelum 
meneruskan informasi pada media 
sosial karena hoax menimbulkan 
sesat pikir dan bahkan bila ada 
yang merasa dirugikan, penerus 
informasi bisa dikenakan pasal 
UU ITE. 20 Setelah cross-check, 
jika memang bermanfaat untuk 
orang kita tuju, bagikan dengan 
tetap mencantumkan sumbernya. 
Jika kurang paham dengan suatu 
informasi, jangan bagikan, tapi coba 
konsultasikan dengan ahli di bidang tersebut.

Cari Tahu Kondisi, Doakan, dan 
Bantu Kerabat

Media sosial umumnya berisikan 
momen yang menyenangkan 
dan COVID bukan salah satu di 
antaranya. Kepekaan dan kepedulian 
kitalah yang harus berperan pada 
saat-saat seperti ini. Kerabat yang 
biasanya aktif di media sosial dan 

akhir-akhir ini menghilang atau 
bahkan teman-teman yang sudah 
lama tidak kontak dengan kita, 
sangat mungkin untuk dihubungi. 
Mungkin di antara mereka ada yang 
positif atau terkena dampak negatif 
(misalnya stress dan kesepian) 
akibat pandemi. Inilah kesempatan 
yang Allah sediakan supaya kita 
menyatakan kasih kepada sesama 
kita. Doakan  dan kuatkan secara 
virtual lewat teknologi saat ini yang 
sangat memudahkan kita.

Ajak Orang Lain untuk 
Melakukan Hal-hal Ini

Merupakan suatu berkat, kita bisa 
memahami ada hal-hal baik yang 
bisa dilakukan di masa pandemi 
ini. Biarlah berkat itu tidak hanya 
berhenti di kita saja, tapi biarlah kita 
juga bisa menjadi saluran berkat bagi 
orang lain dan mengajak mereka 
untuk bersama-sama mempercepat 
penyelesaian pandemi COVID-19.

Yakinlah bahwa di masa pandemi 
ini Allah memiliki tujuan atas setiap 
kita. Daripada terus bertanya-tanya 
kapan pandemi ini akan berakhir, 
mari mulai dari diri kita sendiri untuk 
memproteksi diri dan sekeliling kita 
dengan vaksinasi, menaati protokol 
kesehatan, membagikan informasi 
yang terpercaya, dan peduli terhadap 
sesama. Jangan biarkan pandemi 
ini menghalangi kita untuk menjadi 
garam dan terang dunia. Soli Deo Gloria!
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GI. Hendra Yohanes, M.Th.*

Masih Pandemi, Kok Bisa 
Bersyukur?

Sudah lebih dari setahun sejak kasus 
pertama Covid-19 di Indonesia 
diumumkan pada tanggal 2 Maret 
2020. Berbagai sektor kehidupan 
masyarakat pun mengalami dampak 
tidak terelakkan dari kehadiran virus 
SARS-Corona-Tipe 2. Ketidakpastian 
dan berbagai pergumulan hidup 
yang dihadapi di masa pandemi 
Covid-19 mungkin sekali membuat 
banyak orang mengalami stress, 
kekuatiran, dan ketakutan. Tentu 
saja, selain mematuhi protokol 

kesehatan, kita perlu menjaga 
imunitas tubuh dengan menerapkan 
pola hidup sehat, termasuk menjaga 
asupan makanan dan berolah 
raga. Namun, ada juga kebutuhan 
lain yang perlu diperhatikan, yaitu 
kesehatan jiwa kita. Lalu, bagaimana 
supaya jiwa kita tetap sehat 
meskipun tengah menghadapi situasi 
wabah seperti ini? 
 Salah satu cara menjaga 
kesehatan jiwa adalah dengan 
bersyukur. Rasa syukur (gratitude) 

* Rohaniwan Pembina Subbidang Litpuskol GKY Citra Garden.

Fokus
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berhubungan dengan bagaimana 
hati kita tetap terhubung dengan 
Tuhan, Sang Sumber Kehidupan. 
Jiwa yang bersyukur merasakan 
kebahagiaan meskipun berada 
dalam kondisi kehidupan yang tidak 
mudah. Bersyukur sekalipun wabah 
sedang melanda dunia adalah 
pilihan yang jauh lebih baik daripada 
hanya menggerutu, ngomel tanpa 
henti, dan berkutat dengan negative 
thinking. Apalagi, sebagai pengikut 
Kristus, bukankah kita memiliki 
Tuhan? 1 Tesalonika 5:18 berkata, 
“Mengucap syukurlah dalam segala 

hal, sebab itulah yang dikehendaki 
Allah di dalam Kristus Yesus bagi 
kamu.” Tetapi, bagaimana bisa 
bersyukur sementara kondisi wabah 
ini begitu buruk dan menyusahkan? 
Atau sederhananya, “masih pandemi, 
kok bisa bersyukur?”
Bersyukur di dalam situasi yang sulit 
memang tidak mudah ketimbang 
saat situasi kehidupan sedang 
lancar-lancar dan nyaman-nyaman 
saja. Karena itu, saya tergerak untuk 
membagikan beberapa cara untuk 
membantu kita mengucap syukur 
meskipun masih pandemi.
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1. PAUSE & PAY ATTENTION

Saat pandemi seperti ini, kita dapat 
memperlambat tempo kehidupan 
kita. Berhenti sejenak alias pause. 
Perhatikanlah sekelilingmu. Hal 
kecil apa yang menanti kita untuk 
memperhatikan dan mensyukurinya? 
Nafas hidup yang masih bisa dihirup, 
keindahan mentari pagi, kicau 
burung bernyanyi, bunga yang indah 
di pekarangan rumah, Alkitab yang 
mudah dijangkau dan bisa dibaca, 
ibadah online yang diselenggarakan 
gereja, keluarga atau kerabat yang 
masih dimiliki, teman-teman, dan 
lain sebagainya. Syukur mengalihkan 
fokus kita dari permasalahan-
permasalahan akibat pandemi 
kepada Allah yang pegang kendali 
atas kehidupan maupun kematian, 
atas masa suka maupun masa duka. 
Bukankah Allah turut bekerja dalam 
segala sesuatu untuk mendatangkan 
kebaikan bagi umat-Nya? Karena 
itu, mari temukan hal-hal sederhana 
yang selama ini luput dari perhatian 
kita dan terabaikan begitu saja. Anda 
juga bisa menuliskan satu per satu 
di sticky notes atau di jurnal catatan 
harian. Mari hitung berkat-berkat 
yang sudah Tuhan beri selama ini 
dan bersyukurlah kepada-Nya, Sang 
Sumber Berkat! 
 
2. UCAPKANLAH KATA-KATA 
SYUKUR

Rasul Paulus menuliskan, “dan 
berkata-katalah seorang kepada yang 
lain dalam mazmur, kidung puji-
pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi 
dan bersoraklah bagi Tuhan dengan 

segenap hati” (Efesus 5:19).
Coba ingat-ingat kata-kata apa 
yang belakangan ini lebih banyak 
menggambarkan isi hati kita. Apakah 
kata-kata seperti “Terima kasih 
Tuhan” atau “Thank You, Lord”? 
Atau justru mungkin kata-kata yang 
lebih banyak mengeluh ini dan itu? 
Ucapkanlah kata-kata ungkapan rasa 
syukur dari hati kita kepada Tuhan 
yang memelihara kita.
Selain itu, ada begitu banyak lagu-
lagu rohani yang kita bisa nyanyikan 
untuk mensyukuri pemeliharaan 
dan kesempatan hidup yang masih 
dikaruniakan Tuhan kepada kita. 
Mungkin kita lupa dengan anugerah 
hidup kekal yang diberikan Tuhan 
Yesus dengan pengorbanan-Nya di 
kayu salib Golgota? Mari bersyukur 
buat kasih karunia dan kesetiaan 
Tuhan yang begitu besar bagi kita!

3. INGATLAH AKAN PERTOLONGAN 
TUHAN PADA MASA SULIT

Di masa sulit, adakah kita menyadari 
keterbatasan diri dan berseru 
memohon pertolongan Tuhan? 
Mazmur 50:15 berkata, “Berserulah 
kepada-Ku pada waktu kesesakan, Aku 
akan meluputkan engkau, dan engkau 
akan memuliakan Aku.” Ketika semua 
lancar-lancar saja, mungkin kita tidak 
merasa butuh pertolongan Tuhan. 
Tapi, pada saat-saat seperti ini, kita 
mungkin akan lebih memahami kata-
kata pemazmur, “Aku melayangkan 
mataku ke gunung-gunung; dari 
manakah akan datang pertolonganku? 
Pertolonganku ialah dari TUHAN, yang 
menjadikan langit dan bumi” (Mzm. 
121:1-2).
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Jika di masa sulit yang pernah kita 
alami dulu, Tuhan menolong kita; 
maka kita pun bisa mengucapkan 
syukur atas pertolongan Tuhan. 
Pada masa pandemi ini pun, Roh 
Kudus mengingatkan kita untuk 
tetap bersyukur kepada Allah. Tuhan 
tetap sanggup menolong kita melalui 
masa sulit ini. Tuhan tidak pernah 
meninggalkan kita, sebab Ia adalah 
Immanuel, Allah beserta dengan kita, 
umat-Nya.

4.MENSYUKURI BERKAT DI ‘MASA 
NORMAL’

Di dalam salah satu kitab hikmat 
di Alkitab, dikatakan demikian, 
“Untuk segala sesuatu ada masanya, 
untuk apa pun di bawah langit ada 
waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada 
waktu untuk meninggal, ada waktu 
untuk menanam, ada waktu untuk 
mencabut yang ditanam; ada waktu 
untuk menangis, ada waktu untuk 
tertawa; ada waktu untuk meratap; 
ada waktu untuk menari; Ia membuat 
segala sesuatu indah pada waktunya, 
bahkan Ia memberikan kekekalan 
dalam hati mereka. Tetapi manusia 
tidak dapat menyelami pekerjaan 
yang dilakukan Allah dari awal sampai 
akhir” (Pengkhotbah 3:1-2, 4, 11). 
Sewaktu rutinitas kehidupan kita 
berjalan normal, kita mungkin 
memiliki memori indah tetapi 
lupa untuk mensyukurinya. Kita 
menganggap semua itu sebagai hal 
biasa saja. Namun, kala pandemi, 
kita tidak bisa ngobrol bareng teman 
di kafe panjang lebar atau leluasa 
bertemu dengan teman kampus 
atau rekan kerja mengingat jaga jarak 
(physical distancing). Hal-hal yang 
seolah biasa itu kini menjadi terlalu 
‘mewah.’ Ini mengingatkan kita bahwa 
segala sesuatu ada masanya dan 
mungkin kita terlalu menganggap 
biasa semua berkat Tuhan di ‘masa 
normal’ itu.
Seperti kata Pengkhotbah, untuk 
segala sesuatu ada masanya, bahkan 
ada masa pandemi dalam sejarah 
kehidupan umat manusia. Sekalipun 
demikian, Allah masih bekerja di
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masa pandemi ini untuk menggenapi 
rencana-Nya atas dunia. Tuhan tidak 
sedang cuti mengurusi dunia ini dan 
meninggalkan kita begitu saja. Allah 
tetap berdaulat dan terus berkarya 
di dalam dunia ini, meskipun kita 
tidak dapat sepenuhnya memahami 
seluruh jalan-jalan-Nya. Bersyukur 
mengingatkan diri kita bahwa Tuhan 
masih berkarya di dalam dunia ini 
dan menunjukkan kasih setia-Nya 
kepada kita.

5. LAKUKAN SESUATU UNTUK 
MENOLONG ORANG LAIN

Galatia 6:2 berbunyi, “Bertolong-
tolonganlah menanggung bebanmu! 
Demikianlah kamu memenuhi 
hukum Kristus.” Kita bisa mengontak 
saudara seiman kita, sharing dan 
saling mendoakan. Lagipula, Tuhan 
Yesus sendiri mengajarkan hukum 
yang terutama adalah hukum kasih: 
mengasihi Allah dan mengasihi 
sesama (Mat. 22:37-40). Lakukanlah 
sesuatu sebagai wujud kasih 
untuk menolong sesama manusia. 
Dengan mengasihi sesama, kita 
bisa bersyukur buat kesempatan 

yang masih Tuhan berikan untuk 
kita menolong dan menjadi saluran 
berkat Tuhan bagi orang lain.  
Bersyukur atas anak-anak Tuhan di 
seluruh penjuru dunia yang masih 
mengulurkan bantuan bagi sesama 
pada masa pandemi seperti ini. 
Tuhan Yesus berkata, “Demikianlah 
hendaknya terangmu bercahaya 
di depan orang, supaya mereka 
melihat perbuatanmu yang baik 
dan memuliakan Bapamu yang di 
sorga” (Mat. 5:16). Bantuan tidak 
selalu berbentuk dana, tetapi doa 
juga dapat menunjukkan perhatian 
dan kepedulian kita kepada sesama. 
Kita dapat berdoa syafaat bagi 
orang-orang yang sedang sakit atau 
bergumul dan bagi pemerintah 
Indonesia dalam menghadapi krisis 
pandemi Covid-19 ini. Kita bisa 
mendukung lewat doa untuk para 
dokter dan tenaga medis yang masih 
terus berjuang merawat pasien-
pasien. Kiranya hati kita berlimpah 
syukur ketika masih dapat berbuat 
sesuatu untuk menyatakan kasih 
Allah Tritunggal di tengah-tengah 
dunia yang mengalami pandemi ini!

Sekalipun pandemi masih berkecamuk, 
apakah hati ini mau percaya dan bersyukur kepada Tuhan 

yang sedang bekerja di antara anak-anak-Nya?
Kita memang tidak tahu kapan persisnya pandemi ini akan berakhir. 
Tetapi, ingatlah bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir.

Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, 
kita masih bisa tetap bersyukur sekalipun di kala pandemi!

“Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! 
Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.” (Mzm. 118:29)
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Apakah Boleh 
Menyalahkan Tuhan atas 
Penderitaan yang Kita 
Alami?
GI. Albert Kurniawan

Pergumulan dan penderitaan selalu 
menjadi bagian di dalam kehidupan 
manusia. Kerap kali dalam kondisi 
demikian, kita mempunyai sebuah 
kecenderungan untuk menyalahkan 
pihak lain. Paling sering Tuhan dan 
Iblis yang kita jadikan tersangka 
atas hal buruk yang menimpa 
kita. Kita akan bersama-sama 

menggumulkan sebuah pertanyaan: 
apakah boleh ketika saya bergumul, 
saya menyalahkan Tuhan atas 
penderitaan yang saya alami? 
 Di dalam pertanyaan 
tersebut, mengandung sebuah 
asumsi yang keliru. Asumsi 
tersebut dilandaskan pada sebuah 
pemikiran bahwa manusia tidak 
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bertanggung jawab atas apa 
yang diputuskan. Karena Allah 
yang Mahakuasa, maka Dia yang 
menetapkan segala sesuatu yang 
terjadi dalam kehidupan kita seolah-
olah manusia tidak punya tanggung 
jawab apa-apa. Inilah asumsi 
yang keliru. Tuhan menciptakan 
manusia dengan kehendak bebas. 
Kehendak bebasnya memungkinkan 
untuk manusia memilih: apakah 
dirinya memutuskan sesuatu yang 
berdampak baik atau buruk baginya. 
Jika dia memilih sesuatu yang 
berdampak buruk baginya, apakah 
patut untuk mempersalahkan 
Tuhan?   Asumsi keliru berikutnya 
yang perlu diluruskan adalah bahwa 
Allah sudah menetapkan segala 
sesuatu sehingga manusia tinggal 
menjalani kehidupan tanpa masalah. 
Ada kalanya Dia mengizinkan hal 
yang buruk terjadi menimpa kita 
dengan sebuah maksud yang mulia 
dan indah. 
 

Saya mengajak untuk kita melihat 
apa saja yang bisa menjadi faktor 
penyebab seseorang mengalami 
penderitaan atau pergumulan yang 
berat. 

1. BISA JADI KARENA TUHAN 
SEDANG MENGHUKUM DOSA

Tuhan bisa mendatangkan 
malapetaka kepada umat manusia 
karena manusia tersebut berbuat 
dosa, misalnya peristiwa air bah 
dan juga 10 tulah yang dialami 
oleh bangsa Mesir. Kedua kejadian 
tersebut adalah kejadian yang 
membuat orang menderita, 
tetapi kedua penyebabnya adalah 
karena Tuhan sedang menghukum 
kekerasan hati manusia. Terkadang 
Tuhan juga dapat menghukum kita 
dengan hal-hal yang tidak nyaman 
pada diri kita. Di saat seperti itu, 
kita perlu mengintrospeksi diri kita. 
Apakah ada ketidaktaatan yang kita 
lakukan sehingga Tuhan menghukum kita?
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2. KESALAHAN DIRI SENDIRI

Ada kalanya kita sangat ceroboh 
di dalam mengambil keputusan. 
Kita tidak cukup berhati-hati dan 
berpikir panjang ketika mengambil 
keputusan. Contohnya dapat dilihat 
dari kisah Esau. Esau pernah menjual 
hak kesulungannya kepada Yakub. 
Alhasil, dia tidak mendapatkan berkat 
kesulungan karena dia menjualnya 
dengan sangat murah, yaitu dengan 
semangkuk sup kacang merah.

3. KESALAHAN ORANG LAIN

Ada kalanya penderitaan menimpa 
setiap kita karena kesalahan yang 
orang lain lakukan. Karena seseorang 
tidak taat di dalam menaati 
rambu lalu lintas, maka terjadilah 
kecelakaan yang menimpa orang 
yang taat pada peraturan lalu lintas. 
Salah satu contoh dalam Alkitab 
adalah bagaimana menderitanya 
bangsa Mesir ketika mereka harus 
mengalami 10 tulah. Hal tersebut 
disebabkan karena kesalahan 
Firaun yang tidak bersedia untuk 
membebaskan bangsa Israel untuk 
menyembah kepada Allah yang 
benar. .

4.MENGUJI KESETIAAN KITA 
DALAM MENGIKUT TUHAN

Ketika penderitaan yang dialami 
karena ujian, maka kita harus belajar 
untuk setia mengikut Tuhan. Ketika 
penderitaan menimpa kita dan kita 
sadar bahwa tidak ada ketidaktaatan 
dalam diri kita, ada kemungkinan 
Tuhan sedang menguji kesetiaan 

iman kita. Contohnya dapat dilihat 
dari kasus yang dialami oleh Ayub.  
Ayub mengalami perampokan, anak-
anaknya meninggal, badannya dari 
kepala sampai ujung kaki borok dan 
berbau, dan istri meninggalkan dia. 
Semua kejadian itu terjadi bukan 
karena Ayub tidak taat kepada 
Tuhan, tetapi karena Tuhan menguji 
kesetiaan Ayub di hadapan Iblis. 

5. MENYATAKAN KEMULIAAN 
TUHAN

Sering kali kita sulit melihat 
gambaran besar di balik penderitaan 
yang kita alami. Tidak ada 
penderitaan yang terjadi dalam 
diri kita tanpa sebuah maksud baik 
dari Tuhan. Tuhan mengizinkan 
penderitaan terjadi untuk 
memberikan kepada kita sebuah 
pelajaran bagaimana kemuliaan 
Tuhan dapat dinyatakan. Salah 
satu contoh dalam Alkitab adalah 
peristiwa mujizat pertama di Kana. 
Pasangan mempelai kehabisan 
anggur di tengah pesta yang sedang 
berlangsung. Ini adalah masalah yang 
besar di zaman itu. Tetapi masalah 
tersebut dapat diselesaikan dengan 
kehadiran Yesus yang mengubah 
air menjadi anggur. Fokus dari 
cerita tersebut bukanlah selesainya 
masalah dari kekurangan anggur 
menjadi tercukupi, tetapi klimaks dari 
cerita tersebut adalah bagaimana 
nama Tuhan yang dimuliakan melalui 
masalah itu. 
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Kejadian Kita Amat 
Baik
Pdt. Christian Jonch, M.Th.

Akhir-akhir ini, kita sudah begitu 
sering dan telah menjadi makanan 
sehari-hari mendengar berita 
tentang berbagai bencana alam 
(seperti: banjir bandang, gunung 
meletus, gempa) dan sakit penyakit, 
khususnya Covid-19.  Pandemi 
Covid-19 telah mengakibatkan 
banyak korban jiwa dan mengubah 
berbagai tatanan kehidupan 

bermasyarakat, belajar, bekerja, 
perekonomian, dan pelayanan 
gereja.
 Kita memang hidup di sebuah 
dunia yang telah tercemar oleh 
dosa manusia.  Kita menyaksikan 
bahwa ada bencana alam dan sakit 
penyakit yang bisa terjadi karena 
ulah, nafsu, sikap dan perilaku 
manusia yang tidak mau turut 

Pembinaan

”Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik.”
Kejadian 1:31
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menjaga dan mengelola alam 
dengan baik. Contohnya, banjir 
bandang terjadi di mana-mana ketika 
masyarakat tidak memperhatikan 
kebersihan, penanganan limbah, 
dan pemeliharaan lingkungan. 
Ketika masyarakat tidak mematuhi 
protokol kesehatan yang diterapkan 
oleh pemerintah, wabah penyakit 
akibat virus Corona tidak mereda. 
Malahan, peningkatan kasus 
Covid-19 terjadi sampai-sampai ada 
teman atau anggota keluarga turut 
mengalaminya. 

 Padahal, pada mulanya, 
dunia diciptakan Allah begitu 
baik adanya. Firman Tuhan jelas 
mengatakan bahwa sejak semula 
Allah menciptakan segala sesuatu 
dengan amat baik. Namun, dosa 
Adam dan Hawa telah berdampak 
kepada tatanan kehidupan di 
dunia ini. Alhasil, umat manusia 
mengalami kematian fisik dan rohani. 
Berbagai penderitaan menjadi tidak 
terhindarkan ketika manusia jatuh di 
dalam dosa.
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 Pada mulanya, Allah 
menciptakan segala sesuatu, 
termasuk manusia, dengan amat 
baik. Allah menyediakan dunia 
yang dapat menunjang kehidupan 
manusia. Hal ini terlihat dari enam 
hari penciptaan: Allah menciptakan 
terang; cakrawala; memisahkan 
daratan dari lautan dan menciptakan 
tumbuh-tumbuhan; matahari dan 
bulan; binatang di lautan dan burung 
di udara; dan binatang di daratan, 
ternak dan binatang melata. Dengan 
perkataan lain, Allah menyediakan 
dunia ciptaan yang baik adanya bagi 
manusia.
 Manusia sendiri juga 
diciptakan Allah dengan sungguh 
amat baik karena dijadikan ”hampir 
sama seperti Allah” dan Allah 
memahkotai manusia dengan 
”kemuliaan dan hormat” (Mzm. 8:6). 
Tuhan Allah begitu baik dan penuh 
hikmat dalam menciptakan manusia. 
Tuhan menempatkan manusia 
ciptaan-Nya dalam taman di Eden. 
Suatu taman yang begitu indah, 
subur, asri, nyaman, dan lengkap 
dengan segala sumber daya yang 
berlimpah bagi manusia. Suatu 
tempat yang ideal dengan aliran air 

sungai yang menyegarkan (Kej. 2:10-
14). Ada berbagai jenis pohon yang 
begitu baik untuk dimakan buahnya, 
sedangkan pohon kehidupan dan 
pohon pengetahuan tentang yang 
baik dan jahat ada di tengah-tengah 
taman itu (Kej. 2:9).
 Meskipun saat ini dosa 
telah masuk ke dalam dunia 
sejak kejatuhan Adam dan Hawa, 
manusia tetap dapat merasakan 
dan mengalami berbagai kebaikan 
yang Tuhan sediakan. Contohnya: 
terang matahari tetap bersinar; 
cakrawala, lautan dan daratan 
tetap ada; tumbuhan-tumbuhan; 
dan berbagai binatang tetap ada 
di perairan, daratan dan udara. 
Segala sesuatu yang diperlukan 
untuk keberlangsungan kehidupan 
umat manusia tetap disediakan oleh 
karena kemurahan hati Allah. Apalagi, 
Tuhan Yesus telah datang menjadi 
manusia, telah mati dan bangkit 
dari kematian. Ia telah mengalahkan 
dosa, maut, Iblis dan dunia dengan 
segala penderitaannya (Yoh. 16:33). 
Tuhan Yesus mengaruniakan 
kemenangan itu kepada kita yang 
sungguh-sungguh percaya kepada-
Nya. Karena itu, kita tetap dapat 
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memiliki pengharapan di dalam janji 
Tuhan di tengah-tengah berbagai 
penderitaan, kesulitan, masalah, dan 
sakit penyakit yang mungkin kita 
alami saat ini, termasuk virus Corona 
yang masih mengancam di sekitar 
kita. Karena janji Tuhan Yesus itu, 
maka janganlah kita hidup penuh 
dengan keluh kesah dan bersungut-
sungut. Janganlah menjadi paranoid: 
begitu takut ini dan itu. Janganlah 
menyalahkan alam dan akhirnya 
Tuhan atas segala sesuatu yang 
terjadi saat ini, termasuk pandemi 
Covid-19. 
 Ingatlah: Tuhan Allah pada 
mulanya menciptakan segala 
sesuatu itu dengan sungguh amat 
baik. Tetapi, tatanan kehidupan 
manusia di dunia ini menjadi 
rusak setelah dicemari oleh dosa 
manusia. Meskipun demikian, Dia 
telah menciptakan kita dengan 
sangat unik. Ini juga meliputi segala 
bakat, potensi, pengetahuan, dan 
kemampuan yang Tuhan telah 
sediakan maupun akan berikan 
kepada kita. Kembangkan itu demi 
kebaikan pribadi maupun kebaikan 
orang lain. Mintalah hikmat kepada 
Tuhan sebagai sumber segala 
hikmat! Perhatikanlah peluang, 
kesempatan, jalan keluar, dan sisi 
positif dari segala sesuatu yang 
terjadi serta bersyukurlah. Niscaya 
saudara akan menikmati sukacita, 
damai, berkat, dan kebahagiaan di 
dalam Tuhan. Mari mengandalkan 
hikmat dari Tuhan dalam menjalani 
kehidupan, belajar, bekerja, 
berkarier, dan melayani Tuhan!
 Tuhan itu sungguh amat baik, 
maka Ia telah menciptakan segala 

sesuatu, termasuk kita, dengan 
amat baik. Semuanya ditujukan 
bagi kemuliaan Tuhan Allah, Sang 
Pencipta yang telah menyelamatkan 
kita melalui Yesus Kristus. Jadi, 
tetaplah menjaga hubungan dengan 
Tuhan Allah yang telah menciptakan 
kita dan terus mengenal Tuhan Yesus 
yang telah menyelamatkan kita. Di 
tengah-tengah dunia yang semakin 
jahat, buruk, dan sedang ada wabah 
virus Corona; masih ada banyak 
kebaikan dan potensi yang dapat kita 
nikmati dan alami bersama dengan 
Tuhan, karena Dia tetap hadir 
untuk menyertai, memimpin, dan 
melindungi kita melalui Roh Kudus-
Nya. Marilah kita tetap bersyukur, 
percaya dan berharap kepada 
Tuhan serta memuji Dia karena Dia 
menciptakan segala sesuatu dengan 
amat baik, tetap mengontrol, dan 
turut bekerja dalam segala sesuatu 
yang terjadi di dunia!
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Bagaimana Menjaga
Kerohanian Lewat Ibadah 
pada Masa Pandemi?
GI Jonathan Christianto 1 

Renungan

 Setahun lebih kita hidup 
dalam situasi pandemi Covid-19. 
Keadaan ini membawa kepada 
“kehidupan yang baru,” di mana 
banyak perubahan-perubahan 
yang signifikan dalam setiap sektor 
kehidupan. Perubahan ini mau 
tak mau harus kita jalani dan tidak 
jarang menimbulkan gejolak dalam 
hati dan pikiran kita. Salah satunya 
adalah perubahan di dalam cara kita 
beribadah kepada Tuhan. Sebelum 

pandemi, hampir semua ibadah 
kita dilakukan di dalam lingkungan 
gereja (terpusat di gereja). Kita bisa 
dengan leluasa mengikuti ibadah 
atau persekutuan di gereja, bisa 
bertatap muka dan bertegur sapa 
satu dengan yang lain. Namun, 
setelah memasuki masa pandemi, 
justru hampir semua ibadah kita 
lakukan di rumah (tersebar di rumah 
masing-masing). Banyak dari kita pun 
lebih banyak mengikuti ibadah online 

1 Mahasiswa praktik pelayanan setahun dari STT Amanat Agung di GKY Pangkalpinang. 
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ketimbang datang ke gereja. Banyak 
aktivitas pelayanan gereja yang turut 
mengalami pembatasan.
 Keadaan yang berubah 
180 derajat ini membuat 
sebagian dari kita merasa sedang 
ditunggangbalikkan. Atau mungkin 
ada juga yang berpikir bahwa situasi 
pandemi ini menjadikan kita begitu 
terbatas di dalam ibadah. Tidak 
sedikit di antara kita yang sedih, 
kecewa, bingung, atau putus asa 
karena tertekan keadaan. Keadaan 
ini membuat kita bisa bertanya, 
“Bagaimana kita dapat mengenal 
Allah dengan baik dan benar jika 
keadaannya masih terus-menerus 
seperti ini?” Ringkasnya, kita merasa 
sulit menjaga spiritualitas atau 
kerohanian di masa pandemi seperti 
ini. Jadi, apa yang seharusnya kita 
lakukan?
 
1. MENYADARI DAN MENGINGAT 
BAHWA PENYEMBAHAN DAN 
PENGENALAN KITA AKAN ALLAH 
TIDAK TERGANTUNG KEPADA 
HAL-HAL YANG LAHIRIAH, 
MELAINKAN SPIRITUAL. 

 Yohanes 4:24 berbunyi, 
“Allah adalah Roh dan barangsiapa 
menyembah Dia, harus menyembah-
Nya dalam roh dan kebenaran.” 
Penyembahan tidak hanya 
mencakup aspek-aspek lahiriah atau 
praktik-praktik ritual yang biasa kita 
lakukan di gedung gereja, melainkan 
spiritual (yang tidak kelihatan). 
Ibadah serta pengenalan akan Allah 
adalah berbicara tentang hubungan 
pribadi kita dengan Allah Tritunggal, 
bukan hanya tentang tempat 

ibadah. Namun yang terpenting 
adalah datang beribadah dengan 
kesungguhan hati (sesuatu yang 
dari dalam). Sadarilah bahwa praktik 
ibadah yang terpusat di gedung 
gereja hanya salah satu sarana yang 
dipakai Tuhan untuk pengenalan 
akan Dia.
 Terlebih lagi, ketika kita 
diingatkan oleh firman Tuhan, 
“Kasihilah Tuhan Allahmu dengan 
segenap hatimu dan dengan 
segenap jiwamu dan dengan 
segenap kekuatanmu” (Ul. 6:5). 
Ini menunjukkan bahwa dalam 
pengenalan akan Tuhan dibutuhkan 
penyerahan hidup yang total. 
Seluruh aspek hidup kita harus 
terarah kepada Tuhan, bukan hanya 
dilihat dari apa yang kelihatan. 
Apapun keadaan kita saat ini, mau 
online atau onsite, ibadah harus 
dilakukan dengan sungguh-sungguh. 
 Dari kedua hal di atas, 
seharusnya kita tidak boleh 
berpikir bahwa penyembahan dan 
pengenalan kita kepada Allah melalui 
ibadah online menjadi tidak sah. 
Karena Tuhan Yesus sendiri yang 
menyadarkan bahwa penyembahan 
berfokus kepada pribadi Allah yang 
tidak terbatas oleh ruang dan waktu. 
Fokus kita harusnya adalah Allah itu 
sendiri yang telah mengaruniakan 
Roh-Nya untuk menyertai orang-
orang percaya.

2. MELIHAT BAHWA ALLAH INGIN 
MEMPERKENALKAN CARA YANG 
LAIN UNTUK MENUNJUKKAN 
KETIDAKTERBATASAN DIRI-NYA 
UNTUK DIKENAL.  
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 Kita tidak perlu berkecil 
hati kalau tidak bisa datang ke 
gereja selama masa pandemi. 
Ibadah online tidak mengurangi 
esensi ibadah itu sendiri. Ibadah 
online hanyalah sebuah metode 
atau cara yang dipakai. Malahan 
ibadah online memperkaya kita 
dalam penyembahan akan Allah, 
yaitu menyadarkan kita bahwa Ia 
adalah pribadi yang tidak dibatasi 
oleh situasi pandemi. Ingat, Allah 
kita adalah Allah yang tidak terbatas 
oleh ruang yang juga memampukan 
kita untuk mengenal Dia lewat cara-
cara yang mungkin tidak pernah kita 
pikirkan sebelumnya. Siapa yang 
menyangka kalau berbagai perangkat 
dan kecanggihan teknologi yang ada 
di dalamnya dipakai dalam ibadah 
online untuk kemuliaan nama Tuhan. 
Tadinya teknologi dipakai untuk 
memperlancar pekerjaan, main 
game, atau sekadar berkomunikasi, 
tetapi pada masa pandemi ini 
teknologi telah menjadi sarana 
pendukung ibadah kita kepada 
Tuhan. Penyembahan bisa dilakukan 
di mana saja dan kapan saja melalui 
Tuhan Yesus Kristus.
 Meskipun demikian, 
bukan berarti kita boleh bersikap 
sembarangan dalam ibadah online. 
Kita harus tetap beribadah sesuai 
jam yang dijadwalkan gereja dan 
tempat yang dipersiapkan (meskipun 
itu rumah sendiri). Sebisa mungkin 
kita mengondisikan ibadah kita 
supaya jangan kita datang kepada 
Allah dengan sikap tidak hormat dan 
hati yang tidak siap. Tetaplah ingat 

bahwa ibadah adalah mengenai 
komitmen dan bakti kita kepada 
Allah.
 Kedua poin di atas 
menyadarkan kita akan 
ketidakterbatasan Allah. Dari hal 
tersebut, kita akan lebih kagum 
terhadap Dia dan lebih giat dalam 
mengikuti ibadah serta persekutuan 
yang diadakan oleh gereja, baik itu 
secara online maupun onsite. Kedua 
cara ibadah tersebut seharusnya 
tidak memengaruhi peribadatan 
kita kepada Tuhan karena hanyalah 
cara yang dapat dipakai Tuhan 
untuk memperkenalkan diri-Nya 
kepada umat-Nya. Fokus ibadah 
kita adalah pribadi Allah Tritunggal 
yang senantiasa membimbing kita 
untuk mengenal dan menyembah 
Allah di dalam roh dan kebenaran. 
Tuhan telah memperlengkapi kita 
lewat berbagai perangkat komunikasi 
yang sangat canggih di masa 
sekarang. Tetaplah bersemangat 
dan memusatkan hidup dalam 
penyembahan kepada Tuhan di 
tengah segala keterbatasan ini. 
Marilah kita selalu berkonsentrasi di 
dalam beribadah dan rajin mengikuti 
ibadah atau persekutuan sekalipun 
masih dengan cara online. Tetaplah 
tunjukkan sikap hormat kita dalam 
beribadah kepada Tuhan.
Pembatasan bukanlah akhir 
segalanya. Tuhan kita jauh lebih 
besar daripada segala pembatasan 
yang kita hadapi karena pandemi. 
Karena itu, tetaplah semangat, tekun, 
dan bersukacita di dalam pengenalan 
akan Dia!

“Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, 
biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.” (Roma 12:11)
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Kisah Perjalanan Iman 
(Journey of Faith)
Dikumpulkan oleh: Lina Djohan

MENEMUKAN “TEMPAT 
PERSEMBUNYIAN” (HIDING 
PLACE)

Sejak awal awal pandemi, di mana 
saat itu rasanya kehidupan berjalan 
lebih lambat. Beban pekerjaan 
sebagai konsultan saat itu menurun 
drastis karena banyak client yang 
menghentikan project-nya. Tapi 
tidak tahu kenapa, saya justru selalu 
bangun lebih pagi daripada waktu-
waktu sebelumnya. 
Di kamar tidur rumah kami sendiri, 
ada balkon kecil yang selalu kami 
kunci pintunya. Mungkin karena 
kesibukan kami selama ini, maka 
pintu menuju balkon itu jarang 
kami buka. Suatu pagi saat saya 
bangun pagi dan mau saat teduh di 
ranjang kamar, saya tergerak untuk 
membuka pintu balkon tersebut dan 
saya menemukan “harta karun.”
Baru pada saat itu di balkon, saya 
melihat matahari yang terbit dan 
mendengar suara burung-burung 

yang berkicau. Saya mencium bau 
angin dan tanah serta tanaman. Itu 
cerita saya menemukan “tempat 
persembunyian” di mana saat ini 
menjadi tempat saat teduh saya tiap 
pagi. 
Pagi yang indah, cuaca yang cerah, 
bau tanah dan angin, hamparan 
pohon, cuitan burung dan suara 
samar ayam berkokok, dan bunga 
yang sebentar lagi berkembang. 
Semuanya itu menyadarkan saya 
bahwa saya begitu “kaya” untuk bisa 
bangun pagi ini. Saya masih punya 
tubuh sehat dan kalau saya masih 
hidup sampai saat ini, itu semua 
adalah karena anugerah Tuhan 
semata.
Mungkin kita juga punya “harta 
karun” yang sebenarnya ada 
di depan kita, namun kita tidak 
menyadari bahwa itu adalah harta 
yang terpendam atau tidak kita 
perhatikan selama ini.

Ld, Konsultan

Pada masa-masa kesukaran, seperti masa pandemi ini, masihkah kita dapat 
menemukan hal-hal baik dalam hidup kita yang membuat kita masih tetap 
bersyukur kepada Tuhan? 

Perjalanan Iman
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MENEMUKAN TALENTA YANG 
TERKUBUR

Berawal dari masa pandemi yang 
terus berkepanjangan, sebagai 
ibu rumah tangga, kini saya malah 
harus seharian menjaga anak-anak 
di rumah. Kebutuhan makanan 
termasuk cemilan untuk anak-anak 
yang sebelumnya kadang saya beli 
dari luar, sekarang ada rasa khawatir 
kalau jajan di luar. 
Terpikir pada masa-masa pandemi 
di mana kegiatan di luar rumah 
juga sudah sangat jarang, maka 
harus ada sesuatu yang saya pelajari 
supaya waktu jangan terbuang 
begitu saja. Sungguh saya sangat 
bersyukur karena akhirnya saya 
menemukan talenta yang tak terduga, 
yaitu membuat kue atau baking. 
Sebelumnya, saya pernah mencoba 
baking untuk resep-resep yang mudah 
dan sederhana saja. Namun, karena 
saya tiba-tiba menemukan dunia 
yang menyenangkan sekali bagi saya, 
maka saya akhirnya sering mencoba 
resep-resep baru. Saya terus belajar 
melalui youtube dan instagram.
Ternyata, baking bagi saya merupakan 
tantangan dan proses mencoba terus. 
Kadang ada kegagalan, namun dengan 
usaha terus-menerus akhirnya 
berhasil. Tuhan memberikan kita 
cara untuk menemukan talenta kita 
dan untuk digunakan. Saya bersyukur 
pada masa pandemi ini saya diberi 
kesempatan untuk menggali talenta 
saya yang terkubur selama ini. Terima 
kasih atas karunia dan kemurahan 
Tuhan yang memampukan saya.

Dv, Ibu Rumah Tangga 
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MENEMUKAN KEMBALI 
KESEMPATAN HIDUP

Saya terkena penyakit Covid pada 21 
Maret 2020. Saat itu, pemberitaan 
covid sangat menakutkan. Seolah-
olah jika kita terkena Covid, 
kemungkinan untuk hidup itu sangat 
kecil. Karena itu, perasaan saya pada 
saat itu sangat ketakutan sekali. Di 
samping memang secara fisik sakit, 
tapi juga menderita secara psikis.
Pada saat kesakitan itu, saya 
menyadari bagaimana rasanya 
ketakutan  menghadapi kematian. 
Padahal, sebelumnya saya tidak 
pernah merasakan takut akan 

kematian karena tidak pernah 
mengalami sakit parah. Dalam 
keadaan yang sangat putus asa dan 
ketakutan itu, saya mencoba untuk 
lebih mendekatkan diri kepada 
Tuhan. Saya berdoa, membaca 
Firman Tuhan dan dikuatkan dengan 
mendengarkan lagu-lagu rohani. 
Dengan demikian, saya mendapatkan 
ketenangan. Saya mendapatkan 
kekuatan baru dan menyerahkan 
semuanya kepada Dia. “Serahkanlah 
segala kekuatiranmu kepada-Nya, 
sebab Ia yang memelihara kamu” (1 
Petrus 5:7).
Saya percaya memang Tuhan turut 
bekerja dalam segala sesuatu untuk 
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mendatangkan kebaikan bagi mereka 
yang mengasihi Dia (Roma 8:28). 
Tuhan menjamah saya sehingga 
saya bisa sembuh dan menemukan 
kembali kesempatan hidup. Saya 
menganggap bahwa kesempatan 
hidup saya ini adalah untuk 
memperbaiki cara hidup keimanan 
saya terhadap Dia. 
Dari pengalaman ini, saya 
mendapatkan pelajaran-
pelajaran yang sangat berharga. 
Pertama, manusia tidak perlu 
menyombongkan diri dalam segala 
hal, karena hanya dengan virus 
yang sangat kecil saja kita bisa tidak 
berdaya. Kedua, janganlah kita terlalu 

sibuk dengan urusan dunia sehingga 
kita tidak mengambil waktu untuk 
mendekatkan diri kepada Tuhan 
dan berusaha untuk mengetahui 
kehendak-Nya dalam kehidupan 
kita. Ketiga, selama kita diberikan 
kesempatan hidup, hendaklah 
menggunakan kesempatan ini untuk 
berbuat sesuatu yang baik terhadap 
sesama dan memuliakan Tuhan, 
sebab mungkin saja kesempatan 
tidak akan selalu ada.

CS, Pengusaha
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Pentingnya Amanat 
Agung: Sebuah Catatan 
Perjalanan Misi
GI. Dave

Perjalanan Iman

“Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan 
baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan 
ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan 
kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai 

kepada akhir zaman.” (Mat. 28:19-20)
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Hari terakhir saya menjejakkan 
kaki di tanah Papua, perasaan 
takjub memenuhi hati saya melihat 
keindahan kota Jayapura. Bukit-
bukit gemerlapan karena cahaya 
salib menghiasi tibanya kegelapan 
malam merayap perlahan menutupi 
lembayung senja.  Keindahan hidup 
yang memancarkan terang kasih 
Kristus seharusnya menerangi 
kegelapan dunia yang menuju 
kebinasaan. Melihat masih adanya 
sisi kegelapan itulah, seharusnya 
membuat kita sadar betapa 
pentingnya amanat terakhir Tuhan 
Yesus yang tercatat di Matius 28:19-20, 
Markus 16:15-18, dan Lukas 24:46-49.

Menjejakkan kaki di tanah Papua, hati 
pun teringat kepada para misionaris 
yang menjalankan Amanat Agung-Nya 
di tanah Papua. Mereka dulu pergi jauh 
dari negaranya di seberang Samudera 
Pasifik, yang sejauh saya pandang hanya 
air berwarna biru.  Eropa yang terhalang 
benua Amerika tidak menghalangi 
mereka untuk melihat pentingnya jiwa-
jiwa di tanah Papua. Mereka melakukan 
amanat yang diberikan Tuhan Yesus 
sebelum Dia kembali ke surga.  Hati yang 
digerakkan kasih Allah Bapa itulah yang 
menjangkau hati orang-orang Papua bagi 
Kristus.
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 Di tanah Papua, saat itu baru 
saja terjadi konflik etnis dengan kaum 
pendatang. Saya sebagai pendatang 
tidak “ditendang” namun diterima 
sebagai saudara seiman untuk 
melatih para siswa melakukan 
Amanat Agung dengan cara 
bersahabat. Mereka adalah para 
rohaniwan yang merasa pentingnya 
menjalankan Amanat Agung sehingga 
mereka mau belajar. Melihat 
senyuman mereka yang dipikat kasih 
TUHAN, saya bersyukur akan gerakan 
misi yang dikerjakan Allah Roh Kudus 
sejak abad penjelajahan samudera 
yang telah menggerakkan anak-
anak muda dari Eropa atau Amerika. 
Mereka yang berkata, “Utuslah aku 
melakukan Amanat Agung-Mu, 
sampai ke ujung bumi, menembus 
batas wilayah, bahasa, suku, dan 
bangsa.”
 Mereka bisa menganggap 
penting Amanat Agung karena 
ada gereja yang mengakui 
dan mengajarkan pentingnya 
melakukan Amanat Agung. Gereja 
yang terpesona oleh kasih-Nya 
mengutus misionaris, bukan diam 
saja. Amanat Agung mengandung 
perintah menjadikan segala bangsa 
sebagai murid Tuhan Yesus, bukan 
hanya sukuku. Jika tidak ada yang 
menganggap pentingnya Amanat 
Agung dijalankan di tanah Papua,  
tentulah tanah ini masih  menjadi 
tempat nyawa bergelimpangan 
mati binasa dalam lumpur dosa 
akibat perang suku tiada henti 
(walau kadang masih ada kini). Don 
Richarson, seorang misionaris yang 
diutus TUHAN, berkata kepada 
anak-anak Papua bahwa Yesus, Anak 
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Tunggal Bapa, telah dikorbankan 
sebagai satu-satunya “Anak 
Perdamaian.” Yesus Kristus cukup 
sekali saja telah dikorbankan Allah 
Bapa demi pengampunan dosa-
dosa orang Papua dan semua suku 
bangsa. 
 19 September 2019. 
Mengapa pada hari terakhir saya 
pergi ke Jayapura dan Samudera 
Pasifik? STAKIN, tempat saya 
mengajar, memberikan tamu 
kesempatan untuk memilih 
berekreasi ke mana. Saya pilih hal 
yang kata mereka tidak pernah 
mereka pikirkan. Saya meminta 
diantar untuk dapat memandang 
Patung Yesus Penebus (seperti 
patung Yesus di kota Rio de Janeiro, 
Brazil) dan dapat menjejakkan kaki 
di tepian Samudera Pasifik (batas 
ujung timur laut wilayah Indonesia). 
Pada hari terakhir di bumi, Yesus 
Sang Penebus telah mengutus para 
murid-Nya untuk pergi membagikan 
berita Injil dan menjadikan segala 
bangsa murid-Nya. Di pesawat 

yang membawa saya pulang, saya 
bersyukur kepada Tuhan untuk 
teman-teman di STAKIN, yakni dosen 
asli Papua dan dua siswa yang telah 
mendampingi saya pergi ke Base G 
Jayapura di Puncak Gunung Swajah, 
Kampung Kayu Batu.  
  Sebagai epilog, tahukah para 
pembaca bagaimana kelanjutannya 
Patung Yesus Penebus yang seolah-
olah membuat Papua seperti Brazil 
di Indonesia? Saya tidak melihat 
apa-apa! Proyek pembangunan 
patung ini tidak dilanjutkan. Saya 
tetap bersyukur walau sulit mencapai 
ujung tanah Papua, kami dapat 
memandang birunya Samudera 
Pasifik. Tuhan Yesus telah memilih 
jalan salib untuk mati menebus 
dosa kita, karena kasih-Nya yang 
tiada bertepi bahkan lebih luas 
daripada samudera. Kini kita dapat 
menjalankan Amanat Agung Tuhan 
Yesus, karena Dia yang menyertai 
kita! Mari melakukan Amanat Agung 
Kristus!

“Terima kasih Tuhan, Engkau mau menyelamatkan kami, bahkan 
memakai kami untuk menjalankan Amanat Agung-Mu yang begitu 

penting. Amin.”
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Gereja yang Sehat 
Secara Emosional (The 
Emotionally Healthy 
Church)
Pdt. Christian Jonch, M.Th.*

Judul Buku : Gereja yang Sehat 
Secara Emosional (The Emotionally 
Healthy Church): Sebuah Strategi 
untuk Pemuridan yang Benar-benar 
Mengubah Kehidupan
Pengarang : Peter Scazzero dan 
Warren Bird
Penerbit : Karisma
Tahun Terbit : 2012
Tebal Buku  : 318 hlm. 

 Buku ini ditulis oleh Peter 
Scazzero, seorang pendeta yang 
mengalami krisis dalam pelayanan 
dan juga pernikahan sehingga 
hampir diceraikan oleh isterinya. 
Melalui krisis yang terjadi dan 
bimbingan konseling keluarga 
yang dia dan isterinya ikuti, hal ini 
menjadi anugerah terselubung 
bagi dia untuk menemukan dan 
melihat pentingnya kesehatan 
secara emosional dan spiritual bagi 
kehidupan bergereja, keluarga dan 
pribadi. Hasilnya, dia dan isterinya 
serta gerejanya dipulihkan, karena 
panggilan dan identitasnya diperkuat, 
cintanya diperdalam, pengertian 
tentang pemuridan diperlengkapi. 
Pengalaman dipulihkan oleh Tuhan 
dan mendapatkan kesehatan secara 
emosional akhirnya dituangkan 
dalam buku ini supaya para 
pembaca juga mendapatkan berkat 
dan pemulihan kesehatan secara 
emosional dan spiritual. 
 Untuk itu, bukunya bukan 
berisi teori-teori tentang gereja 
atau pemuridan yang berat dan 
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memusingkan, tetapi menggunakan 
bahasa yang praktis dan populer 
supaya para pembaca dapat 
memahami isinya. Untuk mencapai 
tujuan penulisan bukunya, Scazzero 
bersama dengan Warren Bird 
membagi bukunya menjadi empat 
bagian di mana masing-masing 
memiliki beberapa bab lagi. Bagian 
pertama membahas tentang mata 
rantai yang hilang dalam pemuridan; 
bagian kedua tentang dasar 
alkitabiah untuk suatu paradig 
ma baru dalam pemuridan; bagian 
ketiga tentang enam prinsip dari 
gereja yang sehat secara emosional; 
dan bagian keempat tentang ke 
mana kita akan pergi.
 Di bagian pertama, 
Scazerro pertama-tama mulai 
dengan pernyataan, “Seperti apa 
para pemimpinnya, seperti itu 
juga gerejanya.” Alasannya dia 
mengemukakan pernyataan tersebut 
karena kesehatan yang menyeluruh 
dari gereja atau pelayanan apapun 
bergantung terutama pada 
kesehatan emosional dan spiritual 
dari kepemimpinan gerejanya. 
Bahkan, kunci dari kepemimpinan 
rohani yang “sukses” banyak 
bergantung pada kehidupan batiniah 
pemimpinnya daripada pada 
kemahiran, karunia-karunia ataupun 
pengalaman pemimpinnya. Intinya, 
seluruh lapisan emosional yang 
ada dalam diri seorang pemimpin 
perlu disentuh dan diubahkan oleh 
Tuhan supaya dia dapat mengalami 
kesehatan secara emosional dan 
spiritual dan dapat memimpin gereja 
juga sehat secara emosional dan 
spiritual. Lalu, dia memperlihatkan 
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ada yang benar-benar tidak beres 
dengan kebanyakan gereja sekarang. 
Alasannya, banyak orang di gereja 
yang berapi-api untuk Allah dan 
pekerjaan-Nya, tetapi tidak peka 
terhadap perasaan-perasaan mereka 
sendiri atau orang-orang di sekeliling 
mereka. Kombinasi ini mematikan, 
baik bagi gereja maupuun bagi 
kehidupan pribadi pemimpinnya. 
Di sini Scazerro menunjukkan 
contoh orang-orang, seperti Bob 
Pierce, pendiri World Vision memiliki 
masalah emosional dan luka-luka di 
masa lalu yang masih mengangga 
dan belum dibereskan sehingga 
memengaruhi kehidupan masa kini 
dan mendatang. Untuk itu, kita perlu 
menyelesaikan masalah-masalah 
di bawah permukaan kehidupan 
kita, yaitu masalah batiniah dan 
emosional kita.
 Di bagian kedua, Scazerro 
mengemukakan dasar alkitabiah 
untuk suatu paradigma baru 
dalam pemuridan. Ia mulai 
dengan memperlihatkan 
garis batas berikutnya dalam 
pemuridan: kesehatan emosional. 
Kita tidak boleh meninggikan 
kerohanian di atas komponen-
komponen fisik, emosional, 
sosial dan intelektual dari 
keberadaan kita, melainkan harus 
memerhatikan semuanya secara 
seimbang. Hal ini berlaku dalam 
kehidupan bergereja, keluarga, 
maupun pribadi supaya kita memiliki 
kesehatan secara emosional dan 
spiritual. Dengan perkataan lain, 
kita perlu memerhatikan aspek 
fisik, intelektual, sosial, emosional 
dan spiritual secara holistik atau 
menyeluruh. Inilah yang diperlihatkan 
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oleh Yesus selama hidup dan 
pelayanan di dunia (lih. Luk. 2:40, 52). 
Selanjutnya, dia menekankan bahwa 
kesehatan emosional bukan sekadar 
sebuah gagasan untuk dipikirkan, 
tetapi juga merupakan pengalaman 
praktis dan pribadi bagi kita sendiri. 
Dia menyajikan assessment berupa 
inventarisasi kematangan spiritual/
emosional yang perlu diisi untuk 
mengetahui sejauh mana kesehatan 
emosional kita.
 Setelah itu, di bagian ketiga, 
Scazerro memberikan enam prinsip 
dari gereja yang sehat secara 
emosional, yaitu: (1) lihatlah ke 
bawah permukaan yaitu berusaha 
menyelidiki hati kita dengan saksama 
dan objektif: apakah siap terus 
diubahkan dan semakin serupa 
dengan Yesus Kristus; (2) hancurkan 
kekuatan dari masa lalu karena masa 
lalu yang penuh luka yang tidak 
dibereskan dapat memengaruhi 
kehidupan saat ini dan mendatang; 
(3) hiduplah dalam kehancuran dan 
kerapuhan dengan berani mengakui 
kelemahan dan keterbatasan kita 
serta mengikuti kisah anak yang 
hilang; (4) terimalah batas-batas 
karunia yang telah diberikan oleh 
Allah: apakah satu talenta, lima 
talenta atau sepuluh talenta; (5) 
terimalah dukacita dan kehilangan 
karena akan menghasilkan 
kematangan dan kedewasaan rohani; 
dan (6) jadikanlah inkarnasi Yesus 
sebagai teladan kita untuk mengasihi 
Allah dan orang lain dengan 
sungguh-sungguh, memasuki dunia 
orang lain dan menjadi diri kita 
sendiri seperti yang Yesus lakukan 
dari surga datang menjadi manusia 

untuk memasuki dunia supaya dapat 
menyelamatkan dan mengubahkan 
hidup kita secara utuh.
 Di bagian terakhir, Scazerro 
menunjukkan ke mana kita akan 
melangkah setelah mengetahui 
semua yang dipaparkan di atas. 
Ia mengatakan perlunya adanya 
langkah-langkah selanjutnya menuju 
garis batas berikutnya dalam 
pemuridan, yaitu: perlu melakukan 
pembimbingan sebagai titik awal 
menuju kesehatan secara emosional/
spiritual, kesabaran dalam membawa 
gereja menjalani proses menjadi 
dewasa secara emosional karena 
pembimbingan membutuhkan waktu 
dan proses yang panjang, dan doa 
dengan mengingat kuasa Roh Kudus 
dalam memperluas pengenalan kita 
akan Allah, firman-Nya, dan bagian 
yang Dia ingin kita kerjakan dalam 
membangun gereja yang sehat 
secara emosional untuk kemuliaan 
Yesus Kristus.
Jadi, buku tulisan Scazerro ini sangat 
bagus dan berguna baik bagi para 
pemimpin maupun gereja agar 
menjadi pribadi-pribadi yang sehat 
secara emosional dan spiritual.
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Sacred Pathways: 
Menemukan Jalan Spiritual 
Anda Menuju Allah

Judul Buku : Sacred Pathways: 
Menemukan Jalan Spiritual Anda 
Menuju Allah
Pengarang : Gary Thomas 
Penerbit : Katalis Media
Tahun Terbit : 2013
Tebal Buku  : 279 hlm.

 Banyak pemimpin gereja 
dan juga orang Kristen sering 
memiliki konsep yang salah tentang 
mengasihi Allah. Banyak yang 
beranggapan bahwa mengasihi 
Allah harus ditunjukkan dengan 
rajin beribadah, bersaat teduh, 
bersekutu, melayani dan mengasihi. 
Namun melalui buku tulisannya, 
Gary Thomas membukakan mindset 
kita dan menunjukkan perspektif 
yang berbeda bahwa mengasihi 
Allah bukan sekadar itu saja. Setiap 
orang dengan tipe spiritualitas 
masing-masing dapat mengasihi 
Allah menurut jalan-jalan kudus 
yang ditentukan oleh Allah. Jalan 
kudus ini menggambarkan cara kita 
berhubungan dengan Allah atau 
bagaimana kita mendekat kepada-
Nya? Kita masing-masing memiliki 
kecenderungan tertentu dalam 
berhubungan dengan Allah dan 
mengasihi Dia.
 Untuk mendukung apa yang 
dia paparkan, Gary menunjukkan 
sembilan tipe spiritualitas di 
mana masing-masing memiliki 
kecenderungan sendiri dalam 
mendekat kepada Allah. Tipe 
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naturalis: mengasihi Allah di alam 
terbuka; tipe indrawi: mengasihi 
Allah dengan panca indra; tipe 
tradisionalis: mengasihi Allah melalui 
ritual dan simbol; tipe askese: 
mengasihi Allah dalam kesendirian 
dan kesederhanaan; tipe aktivis: 
mengasihi Allah melalui konfrontasi; 
tipe pemerhati: mengasihi Allah 
dengan mengasihi orang lain; 
tipe antusias: mengasihi Allah 
dengan misteri dan perayaan; tipe 
kontemplatif: mengasihi Allah melalui 
pemujaan; dan tipe intelektual: 
mengasihi Allah dengan pikiran. 
 Dalam memaparkan 
kesembilan tipe spiritualitas 
dalam mendekati dan mengasihi 
Allah, Thomas secara seimbang 
menunjukkan banyak ciri dan 
kekuatan dari setiap tipe tersebut 
dan sekaligus memperingati adanya 
godaan terhadap tipe-tipe tersebut. 
Alasannya, jikalau kita tidak berhati-
hati maka kita bukannya semakin 
mendekati dan mengasihi Allah, 
tetapi justru semakin menjauhi dan 
tidak menemukan Allah dari apa 
yang kita lakukan dan jalankan setiap 
hari. 
 Menurut Thomas, jikalau 
dapat menghindari godaan-godaan 
bagi setiap tipe tersebut, maka kita 
akan dapat mendekati dan mengasihi 
Allah dengan sungguh-sungguh 
sesuai dengan tipe kerohanian kita. 
Untuk itu, kita perlu memahami 
jalan kudus kita masing-masing 
dengan mengetahui kita termasuk 
tipe yang mana dan mana yang 
lebih dominan. Dengan demikian, 
kita dapat memelihara taman jiwa 
kita dengan memahami jalan kudus 

kita masing-masing. Hasilnya, kita 
akan dapat mengalami sukacita dan 
kebahagiaan sejati dalam mendekati 
dan mengasihi Allah. Untuk itu, 
dalam setiap bab yang membahas 
tipe-tipe spiritualitas, Thomas telah 
memasukkan assessment yang perlu 
kita isi, supaya kita dapat mengetahui 
skor kita masing-masing. Semakin 
tinggi skor kita dalam setiap kategori 
(tipe), semakin itu menandakan 
jenis spiritualitas kita. Namun di 
atas semua tipe tersebut, Thomas 
mengingatkan kita bahwa kita harus 
selalu memperhatikan pengaruh 
tipe spiritualitas kita supaya kita 
memiliki kehidupan spiritualitas 
yang sehat dan seimbang dalam 
mendekati dan mengasihi Allah. 
Maksudnya, setiap kita memang 
memiliki kecenderungan terhadap 
tipe tertentu dalam mendekati 
dan mengasihi Allah, tetapi tipe 
lain tetap tidak boleh diabaikan 
meskipun sangat kecil. Kita harus 
memiliki sikap toleran terhadap tipe-
tipe spiritualitas supaya kita dapat 
memelihara taman jiwa kita secara 
sehat dan bertumbuh karena kita 
diciptakan untuk mengasihi Allah 
sebagaimana Allah terlebih dahulu 
mengasihi kita.
 Silakan temukan berkat dari 
buku tulisan Gary Thomas ini. Penulis 
yakin para pembaca juga akan 
mendapatkan banyak manfaat dari 
buku ini sehingga dapat menemukan 
tipe spiritualitas masing-masing 
dalam mendekat dan mengasihi 
Allah dengan lebih sungguh-sungguh 
dan diwujudkan dalam kehidupan 
sehari-hari.
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