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Tolong,  
Saya Sedang

Stres!





benny sulit sekali tidur. Ia bolak-
balik di tempat tidurnya, sambil terus 
memikirkan tagihan-tagihan yang 
harus dibayar, pinjaman bank yang 
diambilnya untuk membeli apartemen, 
dan orangtuanya yang sakit-sakitan. 
Di kantor, ia masih harus menyiapkan 
sebuah presentasi penting.
 Benny jadi uring-uringan dan lekas 
marah. Baru-baru ini, saat rapat, 
jantungnya berdebar-debar tanpa sebab. 
Tiba-tiba saja ia merasa sesak napas. Ia 
permisi keluar dan diam di toilet sampai 
semuanya reda. Ia malu karena tidak 
dapat menjelaskan apa yang terjadi.
 Peristiwa itu menimbulkan ketakutan 
lain: bagaimana kalau hal itu terjadi lagi 
di tengah presentasi penting? Jangan-
jangan itu tanda serangan jantung.  

Tolong, 
Saya Sedang 

Stres!
Adakah Penghiburan  
di Tengah Kecemasan?



Apa jadinya jika perusahaan menganggap 
ia tidak layak dipertahankan?

Bukan Anda Saja
pernahkah anda merasa seperti itu? 
Pernahkah merasa tidak dapat menahan 
tangis atau amarah? Pernahkah merasa 
ingin bersembunyi atau melarikan 
diri? Apakah kata-kata berikut ini 
menggambarkan keadaan emosi Anda: 
merasa terbebani, tidak berdaya, sial, 
putus asa, hilang kendali, bingung, 
hilang arah, panik, lelah, hampa, 
tertekan? Pernahkah merasa tidak sehat, 
mual, sulit tidur, menderita sakit yang 
tidak jelas atau penyakit lain?
 Semua itu bisa menandakan Anda 
sedang stres, dan bukan Anda saja yang 
mengalaminya. Di seluruh dunia, 4 dari 
5 orang dewasa mengaku sedang stres, 
dan 1 dari 10 merasa tidak sanggup 
mengatasinya.

Apa yang Terjadi?
untuk memahami pergumulan kita, 
pandanglah stres sebagai tekanan untuk 
mengerahkan segenap kemampuan kita 
guna mengatasi suatu tantangan.
 Stres tidak selalu buruk. Penelitian 



menunjukkan bahwa tubuh kita 
dirancang untuk berespons sedemikian 
rupa dalam situasi yang menantang, 
sehingga kita memiliki kesempatan 
lebih besar untuk berhasil atau 
melepaskan diri. Otot-otot menegang 
dan jantung berdetak lebih cepat untuk 
memompa darah, sehingga pikiran dan 
refleks kita siap untuk bertindak.
 Stres dapat menjadi dorongan 
positif untuk berubah atau menjadi 
lebih baik. Seorang atlet, misalnya, 
dapat menyalurkan tekanan yang 
dirasakannya sebelum perlombaan 
menjadi dorongan untuk disiplin 
berlatih. 
 Namun, jika tantangan dirasa 
terlalu berat, atau kita merasa tidak 
memiliki kemampuan yang dibutuhkan 
untuk menghadapinya, kita dapat 
merasakan dampak negatif dari stres. 
Stres bisa datang tiba-tiba, misalnya 
ketika rutinitas kita terganggu, atau 
berangsur-angsur, ketika tantangan 
bertambah berat dari waktu ke waktu. 
 Respons yang umum terhadap stres 
adalah kecemasan, yaitu perasaan 
takut atau khawatir yang intens, yang 
mungkin disertai gejala fisik seperti 



berkeringat atau denyut nadi yang 
cepat. Kelihatannya Benny mengalami 
serangan panik, yaitu serangkaian 
reaksi fisik dahsyat yang dipicu oleh 
kecemasan. Ketika kita mengalami 
stres negatif berkepanjangan, produksi 
hormon tubuh menjadi tidak seimbang 
sehingga dapat menyebabkan respons 
yang tidak sehat seperti pikiran untuk 
menyakiti diri sendiri atau bunuh diri.

Mengatasi Stres
ada beragam cara mengatasi stres. 
Contohnya, Benny menghabiskan waktu 
berjam-jam di gym dan menonton 
sinetron televisi sepanjang akhir 
pekan. Banyak orang mencari hiburan, 
melakukan sesuatu untuk melupakan 
masalah, atau menunda-nunda 
penyelesaian masalah. Akan tetapi, 
semua ini hanya membawa kelegaan 
sementara.
 Beberapa cara yang dapat membantu 
Anda mengatasi stres:
• Evaluasi ulang target Anda: Tidak 

semua hal layak dikejar. Misalnya, 
Benny mungkin lebih cocok 
melakukan pekerjaan yang sesuai 
dengan temperamennya.



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
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• Kelola waktu Anda: Tentukan 
prioritas tugas-tugas Anda, tetapkan 
tenggat yang realistis, atau kurangi 
janji yang sulit ditepati agar Anda 
tidak kewalahan di kemudian hari.

• Pelihara tubuh Anda: Olahraga, 
pola makan yang bergizi dan 
seimbang, serta istirahat yang cukup 
dapat meningkatkan kesehatan 
mental Anda.

• Carilah dukungan: Kehadiran 
teman-teman yang baik dapat 
meringankan stres. Mereka bisa 
mendengarkan curahan hati kita, 
atau memberikan masukan serta 
bantuan praktis.

 Para psikolog atau psikiater yang 
terdidik dan berpengalaman dapat pula 
membantu Anda dengan memberikan 
konseling atau pengobatan.

Tak Pernah Cukup
bagaimanapun kita berusaha 
mengatasi keadaan yang ada, kita 
akan selalu bergumul dengan stres. 
Mengapa? Karena kita tidak selalu 
mampu mengendalikan segala sesuatu 
di sekitar kita. Kita juga tidak selalu 
memiliki cukup sumber daya—waktu, 



kemampuan, atau dana—untuk 
menghadapi tantangan yang ada. Pada 
titik tertentu, kita semua akan gagal. 
Pada saat itulah kita merasa kewalahan.
 Dengan demikian, ada satu 
kebenaran tak terelakkan yang menjadi 
inti masalahnya: Anda dan saya adalah 
manusia yang memiliki keterbatasan. 
Akan selalu ada keadaan yang tidak 
mampu kita atasi.
 Namun, apakah ini berarti kita harus 
terus stres dan khawatir seumur hidup?
 Jika kita berpikir akan dapat 
menyelesaikan semua masalah dengan 
menjadi lebih siap, lebih berpendidikan, 
lebih kaya, atau lebih terampil—
supaya kita dapat mengatasi segala 
keterbatasan, kita akan selalu stres. 
 Selama kita mengandalkan kekuatan 
dan upaya kita sendiri, cepat atau 
lambat kita akan merasa lelah, frustrasi, 
dan patah semangat, yaitu ketika 
rencana kita dibuat berantakan oleh 
orang atau keadaan di luar kendali kita.
 Namun, dapatkah kita justru melihat 
ketidakmampuan kita sebagai bukti 
bahwa kita semua membutuhkan 
kekuatan yang lebih besar dari 



kekuatan kita sendiri? Bagaimana jika 
kita mendapati bahwa pribadi dengan 
kekuatan tidak terbatas ini juga peduli 
kepada kita? Bagaimana jika kita boleh 
mengenalnya, dan dapat selamanya 
menerima kasih dan pemeliharaannya? 

Bukan Sahabat Biasa
mungkin anda tertarik mengetahui 
bahwa pribadi seperti itu benar-benar 
ada. Dialah Yesus Kristus. Catatan 
yang dapat dipercaya tentang apa yang 
dikatakan dan dilakukan-Nya termuat 
dalam buku yang kita sebut Alkitab. 
 Dalam suatu peristiwa, badai tiba-
tiba datang ketika Yesus sedang 
menyeberangi sebuah danau di 
Israel dalam perahu bersama para 
pengikut-Nya. Ombak besar hampir 
menenggelamkan perahu, tetapi Yesus 
seperti tidak menyadari bahaya ini 
dan terus tertidur di bagian belakang 
perahu. Sahabat-sahabat-Nya berteriak, 
“Guru, Engkau tidak perduli kalau kita 
binasa?”
 Dapatkah Anda mendengar 
kepanikan mereka? Dapatkah Anda 
membayangkan ketakutan, sekaligus 
kecaman mereka? Keadaan begitu 



menakutkan dan mereka bisa mati, 
tetapi pemimpin mereka tidak 
melakukan apa-apa! Guru, Engkau tidak 
perduli kalau kita binasa?

 Namun, jawaban Yesus sangat 
mengejutkan. Anda mungkin berharap 
Dia akan bangun dan ikut berusaha 
mengeluarkan air yang masuk ke 
dalam perahu, seperti kebanyakan 
pemimpin manusia yang lain. Akan 
tetapi, Pemimpin yang satu ini bukan 
pemimpin biasa. Yesus bangun dan 
memberi perintah kepada angin dan 
ombak, maka angin dan ombak pun taat 
kepada-Nya. Seketika itu juga, menurut 
Alkitab, “danau itu menjadi teduh 
sekali.” 
 Karena kekuasaan-Nya atas alam, 
Yesus sanggup menyelamatkan 
mereka. Tidak heran jika mereka saling 
bertanya: “Siapa gerangan orang ini?”
 Bagaimana dengan Anda? Apakah 
peristiwa ini juga membuat Anda 
bertanya-tanya tentang siapa Yesus?

Damai yang Kekal
alkitab menyatakan bahwa Yesus 
adalah Allah. Dia datang ke dunia 
untuk menunjukkan bahwa manusia 



telah menolak Allah sebagai otoritas 
tertinggi, lalu hidup menurut keinginan 
kita sendiri. Inilah yang disebut dosa, 
dan dosa telah merusak hubungan 
yang sempurna antara kita dan Allah. 
Akibatnya, kita terpisah dari Allah. 
 Yesus datang untuk memulihkan 
hubungan yang rusak ini. Dia 
menanggung hukuman atas dosa 
kita dengan mati menggantikan kita, 
sehingga semua yang percaya kepada-
Nya dapat didamaikan dengan Allah. 
Yesus lalu bangkit tiga hari setelah 
kematian-Nya, dan suatu hari kelak Dia 
akan datang kembali untuk membawa 
semua pengikut-Nya ke dalam hidup 
yang sempurna dan kekal. Alkitab 
menyatakan kepada kita dalam Roma 
6:23, “Sebab upah dosa ialah maut; 
tetapi karunia Allah ialah hidup yang 
kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.”
 Apa artinya ini bagi kita? Bagaimana 
hal ini dapat menolong kita yang sedang 
dilanda stres?
 Yesus Kristus menawarkan damai 
sejati yang kekal. Kita akan terus 
menghadapi tantangan dalam hidup ini, 
tetapi jika kita percaya pada apa yang 
telah dikerjakan Yesus, kita mendapat 



jaminan bahwa hubungan kita dengan 
Allah tidak akan pernah berubah.
 Artinya, apa pun situasi kita, Yesus 
hadir sebagai sahabat, yang tidak 
hanya peduli pada keadaan kita, tetapi 
berkuasa dan berdaulat penuh atas 
situasi yang ada. Saat kita mengalami 
kesulitan atau penderitaan, kita tidak 
sendirian. Yesus menyertai kita.  

Penghiburan Bagi Mereka 
yang Cemas
setelah badai reda, Yesus bertanya 
kepada para pengikut-Nya, “Mengapa 
kamu begitu takut?”
 Bukankah wajar jika kita takut? 
Namun, maksud Yesus adalah: Apakah 
ketakutan itu disebabkan oleh apa yang 
Anda percayai? Atau yang tidak Anda 
percayai?
 Sesungguhnya, Yesus ingin sahabat-
sahabat-Nya saat itu, dan semua yang 
ingin menjadi sahabat-Nya sekarang, 
untuk melihat lebih jauh daripada 
masalah yang mereka hadapi, apabila 
mereka menyadari siapa Dia dan kuasa 
yang dimiliki-Nya atas alam semesta. 
 Jika yang kita lihat hanyalah ancaman 
di sekitar kita, kita pasti merasa 



stres dan cemas. Namun, jika kita 
memandang Sahabat yang menyertai 
dan mempedulikan kita, yang memiliki 
kendali penuh atas alam semesta, kita 
akan merasakan hal yang berbeda. 
Maksud Yesus adalah: Jika Anda tahu 
siapa yang menyertai Anda, Anda tidak 
akan takut sama sekali.

 Apakah Allah akan selalu melenyapkan 
masalah kita, sebagaimana Dia 
menenangkan badai dan ombak pada 
hari itu? Tentu Dia sepenuhnya sanggup 
melakukannya. Namun, bagaimana jika 
Dia ingin kita mempercayai kebaikan dan 
kuasa-Nya? Bagaimana jika yang ingin 
Dia tunjukkan adalah bahwa penghiburan 
kekal-Nya itu, yang kita terima sembari 
melewati badai, jauh lebih kuat dari apa 
yang sanggup kita bayangkan. 
 Allah tidak menjanjikan bahwa orang 
Kristen tidak akan pernah stres. Namun, 
Dia menjamin akan menyertai dan 
memberikan hikmat-Nya untuk hidup 
kita sehari-hari. Allah ingin kita melihat 
bahwa stres tidak dapat menyakiti 
kita jika percaya kepada Dia yang 
lebih besar. Jika Anda tahu siapa yang 
menyertai Anda, Anda tidak akan takut 
sama sekali.



 Apakah Anda ingin tahu lebih banyak 
tentang Yesus? Daripada takut dan 
bergumul sendirian dengan stres, mari 
alami kuasa dan kebaikan yang tidak 
terbatas dari Tuhan Yesus Kristus yang 
begitu mengasihi Anda.

Maukah Anda Mengenal Yesus?
berbicaralah dengan seorang teman 
kristen untuk tahu lebih banyak tentang 
Yesus. Tersedia juga buklet Kisah tentang 
Pengharapan, yang dapat membawa Anda 
lebih mengenal pribadi Yesus Kristus. 
Buklet ini dapat diperoleh tanpa dikenakan 
biaya. Untuk mendapatkannya, silakan  

menghubungi kami atau 
memindai QR-code ini dengan 
ponsel Anda untuk membaca 
materinya secara online. 

Materi terbitan kami lainnya, baik dalam 
bentuk cetak maupun digital, dapat Anda 
akses di santapanrohani.org/sph. 
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Apakah Anda ingin tahu  
lebih lanjut tentang Yesus?

Kisah tentang Pengharapan adalah buklet 
yang dapat memberi tahu Anda lebih 
lanjut tentang siapa Yesus dan karya-Nya 
bagi Anda. 

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

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

Untuk lebih banyak materi cetak dan 
digital, kunjungi 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=


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.
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