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kita pernah mengalami hari-hari ketika 
seluruh umat manusia di muka bumi seperti 
berada dalam lembah bayang-bayang maut 
akibat pandemi virus Corona (COVID-19). Kita 
dipaksa menjalani sebuah kehidupan yang tidak 
normal dan di luar kebiasaan yang kita lakukan 
selama ini. Kalau sebelumnya kita bisa pergi 
ke mana saja dan melakukan apa saja, tetapi 
pada saat itu sendi-sendi kehidupan kita sangat 
terbatas, karena kita harus tetap tinggal dan 
melakukan semua aktivitas dari dalam rumah 
atau tempat tinggal kita.

Tidak semua orang siap menghadapinya, 
termasuk anak-anak Tuhan. Sebagai orang 
beriman, banyak di antara kita yang mati gaya 
dan stres. Apalagi dengan banyaknya berita 
negatif yang beredar terkait penyebaran virus ini, 
kita cenderung diselimuti rasa cemas dan putus 
asa. Sementara semua ini berkecamuk dalam 
jiwa, kita juga tidak pernah tahu kapan keadaan 
tersebut akan berakhir.
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Respons yang Kita Berikan
dalam menghadapi situasi seperti ini, ada dua 
sikap ekstrem yang muncul ke permukaan. 

Pertama, ada orang Kristen yang 
beranggapan bahwa sebagai anak Tuhan, kita 
akan dilindungi oleh-Nya dan diluputkan dari 
virus Corona. Ini dapat dilihat dari seruan 
beberapa pemimpin gereja yang menganjurkan 
umat tetap datang berkumpul dan beribadah 
di gereja, walau kemudian mereka menganulir 
seruan mereka sendiri. Respons seperti ini jelas 
merupakan tindakan yang naif, ceroboh, dan bisa 
berdampak fatal, karena siapa pun bisa terpapar 
oleh virus jika tidak berjaga-jaga dan waspada. 

Realitas ini memang memprihatinkan. Kitab 
Suci mengingatkan kita, “Kalau orang bijak 
melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi 
orang yang tak berpengalaman berjalan terus, 
lalu kena celaka” (Amsal 22:3). Kita bisa  



3

memahami, jika ada ancaman di depan kita, 
maka bijaklah orang yang menjauhinya. 
Namun sebaliknya, jika kita mengabaikan 
ancaman karena yakin Tuhan pasti melindungi, 
sebenarnya kita sedang mencobai Dia. Bahkan 
Tuhan Yesus sendiri berkata, “Janganlah engkau 
mencobai Tuhan, Allahmu!” (Matius 4:7).

Kedua, ada sebagian orang Kristen yang 
pesimis menghadapi situasi ini. Mereka merasa 
pandemi adalah akhir segalanya, sehingga tanpa 
sadar mereka pesimis memandang kehidupan. 
Sikap itu timbul karena melihat kehidupan 
melulu sebagai penderitaan, sehingga mereka 
memilih pasif, undur diri, atau tidak peduli 
pada lingkungan sekitar. Namun, ini pun 
bukan respons yang bijak. Cara mengatasi 
krisis dengan bersikap pesimis dan tidak peduli 
tersebut justru menunjukkan egoisme, karena 
di dalamnya terdapat rasa enggan untuk ikut 
mengupayakan kesejahteraan bersama. Kitab 
Suci menasihati kita, “Janganlah tiap-tiap orang 
hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, 
tetapi kepentingan orang lain juga” (Filipi 2:4).

Orang Kristen perlu bijaksana agar tidak 
terjebak pada salah satu sikap ekstrem di atas. 
Kita belajar bahwa ketidakpedulian kita dapat 
berakibat buruk pada orang-orang di sekitar kita.

Orang Kristen perlu bijaksana agar tidak 
terjebak pada sikap ekstrem. Kita belajar 
bahwa ketidakpedulian kita dapat berakibat 
buruk pada orang-orang di sekitar kita.
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Pelajaran yang Kita Terima
dari krisis yang baru berlalu ini, kita telah 
menyadari beberapa hal:

Pertama, kita menyadari bahwa situasi 
pandemi bukanlah perkara yang mudah dan 
mempengaruhi banyak bidang kehidupan kita. 
Karena yang kita hadapi bukanlah sesuatu yang 
kasat mata, maka ketakutan dan kecemasan bisa 
menguasai siapa saja, termasuk orang Kristen. 
Meski demikian, kita diingatkan senantiasa 
untuk membangun sikap waspada dan tetap 
tenang. Satu aspek yang diingatkan kepada kita 
adalah bagaimana Allah memakai pemerintah 
sebagai alat untuk menjaga kesejahteraan 
warga. Di dalam iman Kristen, kita juga 
percaya bahwa pemerintah adalah hamba Allah 
yang melayani seluruh warga negara demi 
kesejahteraan warga negara itu sendiri (Roma 
13:1-5). Pada krisis yang lalu, pemerintah 
bertindak lewat pemberlakuan pembatasan 
sosial dan himbauan agar masyarakat diam 
di rumah, baik bekerja, bersekolah, maupun 
beribadah untuk sementara waktu. Sebagai 
umat Tuhan dan warga negara yang baik, kita 
menaati himbauan tersebut, agar kita memutus 
rantai penyebaran virus Corona.  

Sebagai orang Kristen yang bertanggung 
jawab, kita tentu tidak ingin mencelakakan 
orang lain dengan tindakan kita, baik sengaja 
maupun tidak. Selain itu, ketika kita harus 
melakukan ibadah di rumah secara daring 
(online) atau bersama keluarga, kembali kita 
diingatkan bahwa gereja bukanlah gedung atau 
tata cara ibadah, melainkan suatu organisme, 
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Apakah Anda menerima manfaat  
dari bacaan ini? Berikan tanggapan 

dan usul Anda di sini.

Jika Anda ingin menerima  
Seri Pengharapan Hidup terbaru secara rutin 

atau ingin membagikan materi ini  
kepada orang lain, silakan:

KOMENTAR

BACA ARTIKEL LAIN

Daftar di sini

mailto:outreach.id%40odb.org?subject=Masukan%20untuk%20SPH
http://odb-ministries.org/news/id/id_201907163285.php
https://santapanrohani.org/sph/
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yaitu kumpulan orang percaya yang mau 
berjuang mengikuti dan menghidupi ajaran 
serta teladan hidup Tuhan Yesus.

Kedua, sebagai pengikut Yesus Kristus, kita 
percaya semua peristiwa yang terjadi tetap 
dalam kendali Allah dan ada kebaikan yang 
Allah kerjakan di dalamnya (Mazmur 115:3; 
Yesaya 46:10; Matius 10:29-30; Roma 8:28). 
Bahkan, kita pun tetap wajib mengucap syukur 
dalam krisis ini. Akan tetapi, ada kalanya kita 
merasa sangat sulit melihat kebaikan Allah 
di balik kesulitan yang dialami. Mungkinkah 
itu terjadi karena kita cenderung mengukur 
kebaikan Tuhan menurut standar dan keinginan 
kita? Namun, kita diundang untuk percaya 
bahwa Tuhan sedang mendewasakan iman 
kita. Kita diajak untuk tetap bersyukur dalam 
situasi yang tidak sesuai dengan keinginan 
kita. Ingatlah apa yang dikatakan Rasul Paulus, 
“Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab 
itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus 
Yesus bagi kamu” (1 Tesalonika 5:18).

Sebagai umat Tuhan kita diajak untuk belajar 
mengucap syukur bukan hanya pada keadaan 
yang menyenangkan diri kita, melainkan juga 
yang tidak kita senangi, termasuk kesulitan 

Kita diundang untuk percaya bahwa Tuhan 
sedang mendewasakan iman kita. Kita diajak 
untuk tetap bersyukur dalam situasi yang 
tidak sesuai dengan keinginan kita. 
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yang kita alami. Momen-momen sulit pun 
menjadi kesempatan berharga bagi kita untuk 
belajar, berlatih, dan berjalan bersama Tuhan 
secara pribadi. 

Ketiga, kondisi pandemi sepatutnya 
menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa berjalan 
sendiri tanpa pimpinan Tuhan (Mazmur 23:1-4;  
Yohanes 15:5). Situasi ini mencelikkan kita 
akan betapa lemah dan terbatasnya kita sebagai 
manusia. Jika sebelumnya mungkin ada beberapa 
orang yang merasa kuat karena memiliki 
pengaruh, jabatan, posisi, dan kekayaan, tetapi 
setelah pandemi merebak, sebagian orang 
disadarkan bahwa mereka memerlukan Tuhan 
lebih dari hari-hari sebelumnya. 

Pandemi yang lalu juga menjadi momen 
umat kembali merendahkan diri dan berbalik 
kepada Tuhan (2 Tawarikh 7:14). Inilah 
kesempatan bagi kita untuk bertobat dari segala 
dosa dan pelanggaran kita, lalu berbalik kepada 
Allah Mahakasih yang sanggup menopang 
kita. Situasi tersebut juga mendorong kita 
menghargai dan menghormati Tuhan lebih dari 
hari-hari sebelum peristiwa ini terjadi. 

Keempat, kita digerakkan untuk lebih 
menghargai apa yang sebelumnya pernah 
kita lakukan, baik itu pekerjaan, hubungan, 
pelayanan, bahkan rutinitas yang kita jalani 
selama ini. Sebelum kejadian ini, mungkin 
saja kita cenderung menganggap biasa segala 
pertemuan, pekerjaan, atau pelayanan yang 
kita lakukan. Semua terasa bergulir dan berlalu 
begitu saja. 

Namun, ketika keadaan memaksa kita 
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tidak lagi bisa melakukan apa yang selama 
ini kita lakukan, kita didesak untuk lebih 
menghargai rutinitas kita. Sekarang, ketika kita 
berkesempatan untuk kembali pada aktivitas 
yang normal seperti sedia kala, kita pun akan 
lebih menghargainya. Sering kali manusia 
membutuhkan sebuah kejadian atau peristiwa 
khusus agar bisa mengambil pelajaran di 
baliknya dan menghayati betapa berharganya 
hal-hal yang dahulu dianggap biasa.

Kelima, kita pun disadarkan untuk tidak 
mengikatkan diri kepada apa pun dan siapa pun 
selain kepada Tuhan. Apabila sebelumnya kita 
terikat dengan kesibukan dan target yang kita 
buat, tetapi melalui peristiwa ini kita disadarkan 
bahwa ada hal-hal yang berjalan di luar 
kendali dan prediksi kita. Sepatutnya peristiwa 
krisis juga membuat kita makin peka dalam 
memperhatikan perjalanan kehidupan rohani 
kita, sehingga apapun yang terjadi, dalam 
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keadaan yang baik maupun tidak baik, kita 
tetap dapat melihat segalanya dari perspektif 
Allah. Kita juga ditolong untuk melihat apa 
yang menjadi motivasi kita mengikut Tuhan 
selama ini. Lebih dari supaya bisa terbebas 
dari virus, kita membutuhkan Dia karena kita 
ingin dibentuk-Nya menjadi pribadi seperti 
dikehendakinya. 

Ketika kita tetap bertekad melakukan 
kehendak Allah dalam sepanjang sisa perjalanan 
hidup kita, maka itu bisa menjadi sarana bagi-
Nya untuk memproses diri kita menjadi semakin 
dewasa di dalam iman dan serupa dengan Anak-
Nya (Roma 8:29; Filipi 1:6; 2 Petrus 3:18). 

Keenam, guncangan hebat yang terjadi 
pada beberapa waktu belakangan ini turut 
menunjukkan hal apa saja yang dapat dan 
yang tidak tergoncangkan. Pekerjaan, harta, 
popularitas, kedudukan, dan uang tak ada 
artinya jika dibandingkan dengan nyawa kita. 
Pada momen seperti itulah, orang yang tetap 
bertekad melakukan kehendak Allah tidak perlu 
kehilangan pengharapan untuk menerima 
kerajaan yang tak tergoncangkan (Ibrani 12:28). 
Namun, jika seseorang cenderung menjalani 
hidup mengikuti keinginannya sendiri, semua 
keinginannya akan ikut lenyap bersama 
guncangan yang dialaminya. 

Akhirnya, yang ketujuh, melalui krisis 
ini kita diundang untuk memperhatikan 
keadaan sesama kita yang mungkin selama 
ini luput dari perhatian kita. Mereka adalah 
para penjual makanan di pinggir jalan, sopir 
transportasi umum, sopir ojek online, dan para 
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pekerja harian yang menyambung hidup dari 
penghasilan yang mereka terima sehari-hari. 
Mungkin pula ada kenalan atau kerabat kita 
yang tiba-tiba diberhentikan dari pekerjaan, 
padahal mereka adalah pencari nafkah bagi 
keluarga mereka. Krisis ini sudah selayaknya 
mengetuk hati nurani kita. Kita tergerak untuk 
berbagi dengan mereka dari apa yang kita miliki, 
meskipun ada di antara kita yang juga dalam 
keadaan pas-pasan. Adakalanya perbuatan baik 
tidak dapat ditunda, karena mungkin besok 
sudah terlambat. 

Masa-masa sulit adalah undangan bagi 
kita untuk mewujudnyatakan kasih kita secara 
konkret dengan menjadi terang di tempat kita 
berada. Kita mendapat kesempatan untuk 
mengajarkan kepada putra-putri kita bagaimana 
selayaknya seorang Kristen berbuat baik dan 
bertanggung jawab kepada masyarakat sekitar.

Masa Pengujian Iman 
ibrani 11:1 menyatakan, “Iman adalah dasar 
dari segala sesuatu yang kita harapkan dan 
bukti dari segala sesuatu yang tidak kita 
lihat”. Orang beriman tidak sekadar tahu 
bahwa Allah ada. Bahkan beriman juga bukan 
hanya percaya bahwa Allah ada. Iman adalah 

Masa-masa sulit adalah undangan bagi kita 
untuk mewujudnyatakan kasih kita secara 
konkret dengan menjadi terang di tempat 
kita berada.
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ketaatan penuh kepada Allah karena keyakinan 
dan ketergantungan kita kepada Allah. Iman 
Kristen hanya efektif jika kita mengetahui, 
mempercayai, dan menaati Allah, sekalipun kita 
tidak melihat-Nya. Dalam keutuhan inilah kita 
akan mengalami hidup bersama Allah di dalam 
segenap aspek hidup kita, baik saat senang 
maupun susah. 

Krisis telah membawa kita menghadapi 
berbagai keadaan yang sulit, seperti kenaikan 
harga bahan pokok, pemutusan hubungan 
kerja, gagal bayar tagihan, kesulitan sarana 
transportasi, dan lain-lain. Di sinilah iman 
kita diuji. Akankah kita tetap beriman dengan 
mempercayai janji firman Allah? Kita ditantang 
pula untuk sungguh-sungguh menaati Allah, 
mempercayai-Nya, dan bersandar pada janji 
pemeliharaan-Nya.  

Marilah kita meyakini kembali bahwa bagi 
Allah tidak ada yang mustahil (Lukas 1:37). 
Jika oleh kekuatan kita sendiri, kita tidak akan 
dapat bertahan di masa krisis. Namun, oleh 
kuasa Roh Kudus, kita percaya Dia menguatkan 
kita. Kitab Suci mengatakan, “Serahkanlah 
segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia 
yang memelihara kamu” (1 Petrus 5:7). Dalam 
surat Filipi, Rasul Paulus pun menguatkan 
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Kita ditantang pula untuk sungguh-sungguh 
menaati Allah, mempercayai-Nya, dan 

bersandar pada janji pemeliharaan-Nya.
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iman jemaat dengan mengatakan, “Janganlah 
hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga,  
tetapi nyatakanlah dalam segala hal 
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan 
permohonan dengan ucapan syukur” (Filipi 4:6), 
karena Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan 
dan meninggalkan kita (Ibrani 13:5b). 

Dalam anugerah-Nya, Allah terus 
memelihara manusia ciptaan tangan-Nya. Akan 
tetapi, secara khusus, bagi orang percaya, Allah 
“yang tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, 
tetapi yang menyerahkan-Nya bagi kita semua, 
bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan 
segala sesuatu kepada kita bersama-sama 
dengan Dia?” (Roma 8:32). Sebagaimana 
Allah telah memimpin kita melewati krisis 
karena pandemi, Dia pasti sanggup dan akan 
menguatkan kita untuk tetap beriman dalam 
selimut bencana apa pun di masa mendatang.
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Maukah Anda Mengenal Yesus?
Kisah tentang Pengharapan adalah buklet 
yang dapat membawa Anda
lebih mengenal pribadi Yesus Kristus. 

Pindai QR Code ini untuk 
membacanya secara daring, 
atau hubungi kami untuk 
mendapatkan edisi cetaknya 

tanpa dikenakan biaya. 

Kunjungi https://santapanrohani.org/sph 
untuk melihat bacaan-bacaan yang akan 
membantu Anda menemukan pertolongan 
yang ditawarkan Allah melalui firman-Nya 
atas beragam pergumulan dan pertanyaan 
hidup Anda.

Materi terbitan kami lainnya, baik dalam
bentuk cetak maupun digital, dapat Anda
akses di santapanrohani.org

http://santapanrohani.org


ANDA DAPAT MEMBERI 
DAMPAK YANG BERARTI! 
Materi kami tidak dikenakan biaya.  
Pelayanan kami didukung oleh persembahan 
kasih dari para pembaca kami. 

Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, Anda 
dapat mengirimkan persembahan kasih melalui 
rekening “Yayasan ODB Indonesia”
BCA Green Garden A/C 253-300-2510
BNI Daan Mogot A/C 0000-570-195
Mandiri Taman Semanan A/C 118-000-6070-162

Scan QR code ini untuk donasi 
dengan aplikasi e-wallet berikut:

QR Code Standar 
Pembayaran Nasional

Yayasan 
ODB Indonesia

Silakan konfirmasi persembahan kasih Anda  
melalui nomor kontak kami di halaman belakang 
buklet ini.

Anda juga dapat mendukung kami  
dengan meng-klik tautan ini.

http://santapanrohani.org/donate


Our Daily Bread Ministries
PO Box 15, Kilsyth, VIC 3137, Australia
Tel: (+61-3) 9761-7086, australia@odb.org

Our Daily Bread Ministries Ltd
PO Box 74025, Kowloon Central Post Office, Kowloon, Hong Kong
Tel: (+852) 2626-1102, Fax: (+852) 2626-0216, hongkong@odb.org

ODB Indonesia
PO Box 2500, Jakarta 11025, Indonesia
Tel: (+62-21) 2902-8950, Fax: (+62-21) 5435-1975,  
indonesia@odb.org

Daily Bread Co. Ltd
PO Box 46, Ikoma Nara 630-0291, Japan
Tel: (+81-743) 75-8230, Fax: (+81-743) 75-8299, japan@odb.org

Our Daily Bread Berhad
PO Box 86, Taman Sri Tebrau, 80057 Johor Bahru, Malaysia
Tel: (+060-7) 353-1718, Fax: (+060-7) 353-4439, malaysia@odb.org

Our Daily Bread Ministries
PO Box 303095, North Harbour, Auckland 0751, New Zealand
Tel: (+64-9) 444-4146, newzealand@odb.org

Our Daily Bread Ministries Foundation
PO Box 47-260, Taipei 10399, Taiwan R.O.C.
Tel: (+886-2) 2585-5340, Fax: (+886-2) 2585-5349, taiwan@odb.org

Our Daily Bread Ministries Thailand
PO Box 35, Huamark, Bangkok 10243, Thailand
Tel: (+66-2) 718-5166, Fax: (+66-2) 718-6016, thailand@odb.org

Our Daily Bread Ministries Asia Ltd
5 Pereira Road, #07-01 Asiawide Industrial Building, Singapore 368025 
Tel: (+65) 6858-0900, Fax: (+65) 6858-0400, singapore@odb.org

Ingin lebih mengenal Tuhan?
Bacalah firman-Nya  

dengan bantuan renungan 
Santapan Rohani 

Materi kami tidak dikenakan biaya. 
Pelayanan kami didukung oleh 

persembahan kasih dari para pembaca kami.

Pilihlah media yang sesuai untuk Anda.

CETAK
Menerima edisi 

cetak secara 
triwulan.

APLIKASI
Our Daily Bread/ 
Santapan Rohani
di Android & iOS.

E-MAIL
Menerima e-mail 

secara harian.

H U B U N G I  K A M I :

+62 21 2902 8950
+62 815 8611 1002
+62 878 7878 9978

   Santapan.Rohani
     indonesia@odb.org

santapanrohani.org
ourdailybread.org/locations/

http://ourdailybread.org/locations/
http://santapanrohani.org
mailto:indonesia%40odb.org?subject=
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Persembahan kasih seberapa pun dari para pembaca di Indonesia 
memampukan Our Daily Bread Ministries untuk menjangkau orang-
orang dengan hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup. Kami tidak 
didanai atau berada di bawah kelompok atau denominasi apa pun.

santapanrohani.org

http://santapanrohani.org

