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CATATAN REDAKSI 
 
 

emahami kondisi negara kita dan dunia pada saat ini, maka 
Institut Theologia Aletheia dalam merayakan Dies Natalisnya 

yang ke 40 mengambil tema Challenges and Opportunities of 
Ministry in the Midst of Global Crisis. Tema ini diangkat karena 
memang krisis global yang bersifat multidimensi sangat serius 
sedang melanda negara-negara di dunia dan termasuk Indonesia 
hari-hari ini. Salah satu krisis yang terberat adalah krisis ekonomi 
global yang juga berdampak pada pengusaha-pengusaha di 
Indonesia bahkan juga termasuk pengusaha-pengusaha Kristen.  

 
Jurnal Theologia Aletheia edisi Dies Natalis ke 40 

mengangkat tema demikian dengan harapan tulisan-tulisan di 
dalamnya dapat menjadi sumbangsih bagi jemaat Tuhan yang 
menghadapi krisis dan juga hamba Tuhan yang secara langsung 
berhadapan dengan anggota jemaatnya yang mengalami krisis 
tersebut.  

 
Berhadapan dengan krisis ini memang diperlukan suatu 

reintropeksi diri guna menghadapi dan menyelesaikan persoalan. 
Meskipun bukan suatu hal yang mudah dan instant menyelesaikan 
krisis ini, namun paling tidak usaha kecil dapat dilakukan untuk 
berhadapan dengan krisis dan sebagai langkah preventif untuk 
tidak melebarkan lagi sayap krisis tersebut. 

 
Orang percaya seharusnya mengingat dan melakukan 

dengan rajin apa yang sudah dinasehati oleh Kitab Suci. Krisis 
yang terjadi dari perspektif moral Kitab Suci disebabkan karena 
kurangnya upaya riil menyatukan hidup iman dan praksis. 
Lunturnya nilai-nilai moral dalam kehidupan memberikan pengaruh 
dalam segala perilaku manusia termasuk dalam tindakan ekonomi. 
Menyadari efek besar dari persoalan krisis ini, maka edisi kali ini 
mengajak pembaca untuk segera mengambil tindakan dengan 
memperhatikan gaya hidup seperti yang sudah dinasehatkan oleh 
Amsal dan Paulus, berani mengambil keputusan meninggalkan 
cara hidup yang tidak sesuai dengan kitab suci, yaitu ketamakan, 
mengembangkan aspek pastoral yang peka terhadap krisis hari ini 

M 
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dalam gereja serta membuka peluang bagi pelayanan gereja 
dalam pembangunan spiritualitas yang sadar konteks hari ini. 

 
Akhirnya sebagaimana dikatakan bahwa berkat dapat 

datang meskipun dalam cara yang tidak menyenangkan (Blessing 
in disguise), maka biarlah krisis dilewati dengan cara yang benar 
dan bersandar pada Tuhan.          
 

 
Redaksi JTA
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KETAMAKAN DAN KRISIS EKONOMI:  
KEPUASAN KRISTIANI ADALAH JALAN KELUAR 

 
Mariani Febriana Lere Dawa 

 
 

PENDAHULUAN 
 

ada waktu pelantikan Presiden Amerika Serikat yang ke 44, 
Barack Hussein Obama, Obama menyinggung bahwa krisis 

dan hancurnya ekonomi Amerika disebabkan karena hutang 
Amerika lebih besar tiga kali lipat dari pada pendapatan negara. 
Artinya meningkatnya nilai hutang masyarakat Amerika 
merupakan suatu tanda rusaknya nilai-nilai moral kehidupan bagi 
masyarakat Amerika. Amerika sedemikian dikuasai oleh suatu 
ketamakan, sehingga mereka lupa bahaya dan resiko besar akibat 
dari dosa ini. Sebagaimana dilansir oleh majalah Gatra, krisis 
ekonomi Amerika merupakan suatu ‖konsekuensi ketamakan dan 
tiadanya tanggung jawab  sejumlah orang.‖1 Rupanya sejumlah 
orang menganggap sepi ketamakan, namun tidak menyadari 
betapa besar efek yang dibawa bukan hanya bagi ekonomi 
Amerika, melainkan ekonomi dunia juga.  

 
Yang menyedihkan lagi adalah dalam agenda film sekaliber 

Holywoodpun mempromosikan suatu kerusakan besar yang justru 
bertentangan dengan nilai-nilai moral. Dalam film "Wall Street," 
karakter Gordon Gekko menyatakan bahwa ― greed is good.‖ 
Rupanya era Materialisme didengungkan dan mengindoktrinasi 
jutaan orang dengan tersebarnya film ini. Materialisme 
menjerumuskan manusia pada jurang keinginan yang tidak 
terkendali dan bahkan termasuk orang Kristen pun lupa apa yang 
pernah dikatakan oleh Yesus dalam Markus 8:36, ―Apa gunanya 
seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan 
nyawanya.‖ 

 
Ekonomi pasar yang bebas memang seringkali dikatakan 

baik. Artinya ekonomi seperti ini bebas dari intervensi pemerintah 
dan komunitas menjadi penentu dalam perdagangan. Komunitas 

                                                 
1
 G.A Guritno, dan Didi Prambadi, ―Ambisi Obama Menepis Malapetaka 

Ekonomi,‖ Gatra, No. 11 Tahun XV 22-28 Januari 2009, 18. 

P 
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disini bebas untuk melakukan perdagangan ketika memang 
masing-masing mendapatkan keuntungan. Namun ketamakan 
dalam sistem ekonomi ini justru menghancurkan ekonomi itu 
sendiri. Lebih lanjut ekonomi bebas seperti ini dapat menjadi lebih 
baik jikalau ada disiplin moral yang mengikat komunitas tersebut. 
Dalam istilah Adam Smith, institusi Religius memiliki peran besar 
untuk membentuk masyarakat yang sadar moral.  

 
Selanjutnya dengan adanya pantauan dan pengawasan 

yang sehat dari institusi politik, yaitu pemerintah, maka akan 
menjadikan sistem itu menjadi lebih terkendali sehingga 
kebutuhan dasar warganegara dapat tercukupi dengan baik. 
Kekuatan ekonomi bukan karena banyaknya produk tapi karena 
tercukupnya kebutuhan warganegara.2 Dalam hal ini institusi 
politik mengusung dirinya sebagai kekuatan penyeimbang dalam 
dimensi moral, guna membangun pasar bebas yang lebih baik. 
Moral enforcement dan law enforcement disini merupakan peran 
kecil diwilayah pemerintah, disamping institusi keluarga dan 
agama, untuk membentengi masyarakat dari ketamakan dan 
keserakahan besar.  

 
Mohammad Hasan menegaskan bahwa Krisis ekonomi 

dunia disebabkan karena manusia sudah semakin serakah; 
manusia sibuk dengan transaksi derivatif mengejar untung besar 
dengan melakukan rekayasa-rekayasa keuangan.3  Kecintaan 
manusia akan uang begitu menggerogoti hati manusia dan bahkan 
mereka belum puas sebelum meraup uang sebanyak-banyaknya. 
Karena keserakahan ini akhirnya menjerumuskan suatu bangsa 
kepada perang yang tidak ada akhir karena dilandasi oleh 
keinginan untuk menguasai negara lain dengan kekayaan di 
dalamnya.  

 
Keserakahan juga menyebabkan krisis sosial dimana 

majikan mengabaikan tanggung jawabnya dengan mengeruk 
keuntungan dari para buruh, menindas orang lemah dan 
merampas hak orang lain. Keserakahan nyata dalam hidup sehari-

                                                 
2
  John B. Cobb, ―Ethics, Economics and Free Trade,‖ in  On Moral Business, 

edited by Max L. Stackhouse, Dennis P. McCann, and Shirley J. Roels and 
Preston N. Williams, (Grand Rapids,Mi: WmB Eerdmans, 1997), 944 

3
 Mohammad Hasan, ―Krisis Ekonomi Dunia Karena Orang Semakin 

Serakah,‖ Gatra,no 11 Tahun XV 22-28 Januari 2009,  24.  
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hari dalam bentuk melegalkan segala cara demi mencapai tujuan. 
Orang Romawi selalu menasehati anaknya, ‖Carilah uang dengan 
jujur kalau dapat, tapi bagaimanapun juga carilah uang.‖4 Ternyata 
bagaimanapun manusia, manusia selalu terjebak dalam 
keserakahan ini, sekalipun tersembunyi dalam nasehat untuk 
memelihara kejujuran. 

 
Ekonomi dasar yang dipaparkan oleh Adam Smith dalam 

tulisan klasiknya The Wealth of Nations pada tahun 1776 pun 
masih memperhitungkan soal moralitas dalam transaksi ekonomi, 
dimana keuntungan bukan hanya pada satu pihak namun pada 
dua belah pihak. Smith menegaskan, 

 
But that trade which, without force or constant, is naturally 
and regularly carried on between any two places, is always 
advantageous, though not always equally so, to both. By 
advantage or gain, I understand, not the increase of the 
quantity of gold and silver, but that exchangeable value of 
the annual produce of the land and labour of the country, or 
the increase of the annual revenue of its inhabitants. If the 
balance be even, and if the trade between the two places 
consist altogether in the exchange of their native 
commodities, they will, upon most occasions, not only both 
gain, but they will gain equally, or very near equally: each 
will in this case afford a market for a part of the surplus 
produce of the other; each will replace a capital which had 
been employed in raising and preparing for the market this 
part of the surplus produce of the other, and which had been 
distributed among, and given revenue and maintanance to a 
certain number of its inhabitants.5 
 
Berbeda dengan praktek ekonomi hari ini, satu pihak 

berusaha mencapai untung yang lebih besar tanpa peduli rekanan 
bisnis mendapatkan hal yang sama. Betapa serakah dan 
tamaknya manusia hari ini dengan membangun benteng rekayasa 
yang hanya menguntungkan bagi diri sendiri. Kitab Suci 

                                                 
4
 Billy Graham, Bebas dari Tujuh Dosa Maut, (Jakarta: Yayasan Komunikasi 

Bina Kasih/OMF, 1995), 88.   
5
 Adam Smith, The Wealth of Nations, (New York: The Modern Library, 1937), 

456.  
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mengingatkan bahwa ketamakan/keserakahan  adalah dosa dan 
dosa itu menghancurkan.6 Sebaliknya belajar hidup puas akan 
membangun kembali ekonomi yang sudah porak poranda akibat 
ketamakan tersebut. 

 
Keinginan akan keuntungan dalam usaha memang suatu hal 

yang lazim dan bukanlah suatu ketamakan. Kitab Suci juga 
mengajarkan bahwa pekerja berhak mendapatkan upah dari jerih 
lelahnya. Keinginan akan keuntungan dalam usaha berubah 
menjadi ketamakan dan keserakahan ketika seseorang atau 
korporasi usaha mencari suatu keuntungan yang tidak realistis 
dengan mengorbankan orang lain dan menggunakan cara-cara 
yang ilegal untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.  

 
Dengan menyadari realitas dosa dalam dunia, maka tidak 

dapat dielakkan bahwa ketamakan adalah dosa konstan yang 
sedang mengintip manusia dan siap menerkam siapa saja yang 
lalai dalam kesadaran akan dirinya. Ketamakan akan menggoda 
orang kaya untuk menekan kaum marginal, kebohongan dalam 
transaksi, dan para penanam modal untuk mengambil resiko yang 
tidak lagi rasional.  Sebagai partisipator dalam ekonomi, orang 
percaya harus berpikir secara serius mengenai krisis ini dan 
memahami dirinya sebagai partisipan dalam ekonomi. 
Sebagaimana Adam Smith menyadari bahwa ekonomi adalah 
suatu realitas moral, maka nilai-nilai moral kristiani harus 
ditonjolkan dalam membangun sistem ekonomi yang lebih 
bertanggung jawab.  

 
Orang Kristen seharusnya melihat ekonomi sebagai suatu 

batu uji nilai moral dan menjauhkan diri dari ketamakan. Harus 
disadari banyak kiritikan dan pertanyaan yang diberikan 
berkenaan dengan moralitas kristiani bagi mereka yang masuk 
dalam dunia bisnis. Karena itu inilah saatnya kita mengerjakan 
tujuan Allah dalam mengelola dunia ciptaan di sektor ekonomi. 
Etika kerja kristiani dikembangkan sehingga tidak menuntun 
kepada kehancuran melainkan kepada penggunaan yang 
seharusnya sebagai pelayan Allah. Catherwood mengatakan 
dalam diskusi penutup etika kerja Protestan demikian, 

 

                                                 
6
 Perhatikan Kisah Orang Kaya yang bodoh dalam Lukas 12:13-21  
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It is the duty of each generation to re-examine its attitude by 
Christian standards, and it is to be hoped that we, in our 
generation, may rediscover the sense of the purpose which 
a Christian should have in his earthly vocation and the sense 
of harmony which we should have with the world that God 
created for our use.7 
 
Dalam tulisan klasik kekristenan, khususnya dalam tulisan-

tulisan pastoral Puritan, banyak diingatkan tentang ketamakan dan 
bahaya ketamakan dalam hidup manusia.  Dan bahaya itu sudah 
dialami oleh dunia hari ini. Burroughs mengingatkan bahwa 
ketidakpuasan dalam hidup membuka pintu kepada berbagai 
macam pencobaan, termasuk pintu keserakahan, tetapi kepuasan 
menyelamatkan orang dari berbagai macam pencobaan.8 Lebih 
lanjut Baxter menjelaskan arti ketamakan ini, demikian, 

…. 1. When riches are loved and desired, and sought more 
for the flesh than for God or our salvation; even as the 
matter or means of our worldly prosperity, that the flesh may 
lack nothing to please it, and satisfy its desires.(Phil. 3:7-9; 
Jam. 1:10; Phil. 4:11; 1 Tim. 6:5; Prov. 23:4, "Labour not to 
be rich.") Or that pride may have enough wherewith to 
support itself, by gratifying and obliging others, and living 
ostentatiously, and in that splendor, as may show our 
greatness, or further our domination over others. 2. And 
when we therefore desire them in that proportion which we 
think most agreeable to these carnal ends, and are not 
contented with our daily bread, and that proportion which 
may sustain us as passengers to heaven, and tend most to 
the securing of our souls, and to the service of God. So that 
it is the end by which a sinful love of riches is principally to 
be discerned; when they are loved for pride or flesh-
pleasing, as they are the matter of a worldly, corporal felicity, 
and not principally for God and his service, and servants and 

                                                 
7
  Fred Catherwood, ―The Protestant Work Ethic: Attitude and Application 

Give it Meaning,‖ On Moral Business, edited by Max L. Stackhouse, Dennis P. 
McCann, and Shirley J. Roels and Preston N. Williams, (Grand Rapids,Mi: WmB 
Eerdmans, 1997), 685. 

8
 Jeremiah Burroughs, The Rare Jewel of Christian Contentment, (Carlisle, 

PA: The Banner of Truth Trust, 2000), 29.  
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our salvation. And indeed, as sensualists love them, they 
should be hated.9 

Definisi dari Baxter diatas nampak jelas bahwa Baxter 
membalikkan ketamakan itu dengan mengembangkan semangat 
kepuasan kristiani. Artinya, ketamakan timbul dalam diri 
seseorang justru karena orang itu tidak puas dengan 
pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Lebih jelas lagi Gouge 
menambahkan bahwa jalan penyelesaian dari ketamakan itu 
adalah mengembangkan sikap kepuasan kristiani dalam hidup. 
Gouge mengatakan demikian,  

4. Our appetite or desire of riches must be moderate. Herein 
be of his mind who thus prayed, 'Give me neither poverty nor 
riches; feed me with food convenient for me,' Prov. xxx. 8. 
This is the main scope of the fourth petition, Matt. vi. 11. Be 
content, therefore, with that portion which God gives thee, 
and be persuaded it is best for thee. This lesson had Paul 
well learned, Phil. iv. 11. Contentedness and covetousness 
are directly opposite, as light and darkness. The apostle 
here in this text opposeth them. 10 

Berhadapan dengan persoalan ketamakan dan keserakahan 
manusia yang dapat menghancurkan manusia itu sendiri, Baxter, 
Gouge, Burroughs dan Watson mengingatkan bahwa kepuasan 
kristiani adalah jalan penyelesaiannya. Artinya, orang kristen 
sebagai pelaku ekonomi harus dengan jujur mempraktekkan hal 
ini dalam tindakan ekonomi yang mereka lakukan. Dalam 
persoalan berkaitan dengan memperoleh harta dan kekayaan, 
Gouge pun mengingatkan agar ketamakan itu jangan dibiarkan 
masuk ke dalamnya.  

 Satu hal besar yang disadari oleh Obama tentang Amerika 
adalah bahwa negara yang makmur itu sebenarnya telah jatuh 
dalam ketamakan sehingga menjadi bangsa yang besar pasak 
daripada tiang. Kelompok Puritan jauh sebelumnya sudah 

                                                 
9
 Richard Baxter, Directions Against Covetousness, or Love of Riches, and 

Against Worldly Cares,  in http://www.puritansermons.com/baxter/baxter28.htm.  
10

 William Gouge, Of Remedies Against Covetousness, in 

http://www.puritansermons.com/gouge/gouge7.htm 

http://www.puritansermons.com/baxter/baxter28.htm
http://www.puritansermons.com/gouge/gouge7.htm
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mengingatkan persoalan ketamakan ini. Gouge, sebagai contoh, 
mengingatkan dengan gamblang bahwa manusia dapat dengan 
mudah tergelincir kedalam ketamakan ini dalam praktek hidup 
sehari-hari jikalau dia tidak waspada. Bagi Gouge, praktek 
ketamakan dalam hidup itu dapat diwujudkan dalam tiga cara, 
yaitu, ―1. In getting. 2. In keeping. 3. In spending what a man 
hath.‖ 

Gouge menjelaskan bahwa ketika harta atau kekayaan itu 
diperoleh secara tidak seharusnya maka itu adalah tanda dari 
ketamakan. Demikian juga ketika memiliki harta itupun manusia 
tidak luput dari ketamakan. Dalam memiliki harta manusia dapat 
terjebak dalam ketamakan ketika manusia hanya mengumpulkan 
dan menumpuk apa yang dia miliki bagi dirinya sendiri.  Tidak 
luput pula ketamakan mengintip dalam diri kita ketika kita 
membelanjakan uang itu. Adapun karakteristik katamakan dalam 
membelanjakan uang adalah dengan membelanjakannya secara 
berfoya-foya hal-hal yang  bukan menjadi kebutuhan dasar dalam 
hidup dan menjadi terlalu kikir dalam memberi kepada mereka 
yang membutuhkan.  

Krisis ekonomi dunia hari ini sebenarnya adalah suatu 
tantangan besar dalam dunia Kristiani, yaitu bagaimana orang 
percaya menawarkan obat penawar dari satu kebajikan Kristen 
yang terlupakan sepanjang zaman, kepuasan kristiani (Christian 
Contentment). Krisis finansial global hari ini merupakan suatu 
tantangan terhadap perwujudan nilai kehidupan kristiani yang 
menggarami dan merupakan suatu panggilan kepada orang 
percaya untuk membuka suatu kesempatan baru membangun 
kehidupan ekonomi dengan nilai-nilai moral yang lebih relevan dan 
kuat. 

 
KEPUASAN KRISTIANI 

 
Burroughs mendefinisikan kepuasan kristiani dalam suatu 

ringkasan, demikian, ―Contentment is a heart-business; secondly, 
it is the quiet of the heart; and then thirdly, it is the frame of the 
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heart.‖11 Burroughs meyakini bahwa kebajikan ini bukanlah 
didapat dari diri manusia secara alamiah, melainkan melalui 
pekerjaan dari Roh Kudus dalam diri orang berdosa. 

 
Kepuasan ini berangkat dari titik pijak pekerjaan Roh Kudus 

dan orang percaya dalam hal ini menyerahkan diri pada tujuan 
Allah dan bukan pada tujuan diri dan kepuasan diri sendiri.  Dalam 
kapasitas ini, pelaku ekonomi dalam terang kristiani dibawa bukan 
kepada tujuan ekonomi itu sendiri—meskipun harus disadari 
bahwa keuntungan tidak diabaikan—namun kepada tujuan Allah. 
Dengan menyitir Paulus dalam II Korintus 6:10, Burroughs 
mengajak orang percaya berpikir secara paradoks dalam 
menerima dan menghidupi kedalaman arti dari kepuasan kristiani 
sehari-hari, termasuk dalam hal ini soal partisipasi orang percaya 
dalam dunia ekonomi.  

  
Adam Smith dalam nasehat prinsipilnya mengenai sistem 

dan sirkulasi perdagangan dan ekonomi pun mengingatkan para 
pelaku ekonomi satu prinsip utama, bahwa upaya peningkatan 
ekonomi tidak berarti menerkam dan menjadikan pihak lain korban 
dalam sirkulasi perekonomian. Memang Smith tidak mengajukan 
sistem paradoks, namun dalam kapasitas sistem persamaan 
dalam menerima dan sama-sama mendapat keuntungan. Dalam 
hal ini sistem seperti ini sudah dapat menjadi bahan acuan 
bagaimana sebenarnya prinsip sistem ekonomi yang sehat, yaitu 
tidak mengorbankan orang lain dan diri sendiri. Atas dasar ―co-
equal‖ atau ―nearly to equal‖ menjadi panduan dasar, justru prinsip 
ini paling tidak memberikan tempat untuk menjunjung nilai-nilai 
moral dan religiositas dalam perekonomian.  

 
Thomas Watson menegaskan nilai berharga dari kebajikan 

ini dalam hidup kristen demikian, ―The doctrine of contentment is 
very superlative, and till we have learned this, we have not learned 
to be Christians.‖12  Bagi Watson, karakter diri sebagai orang 
Kristen adalah justru ditandai dengan apakah kita sudah belajar 
dan menunjukkan kebajikan kepuasan ini atau tidak. Roh yang 

                                                 
11

 Jeremiah Burroughs, The Rare Jewel of Christian Contentment, (Carlisle, 
PA: The Banner of Truth Trust, 2000), 29.   

12
 Thomas Watson, The Art of Divine Contentment: An Exposition of 

Philippians 4:11, (Glasgow: Free Presbyterian Publications, 1855), 10 (Chapter 

IV).    
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puas adalah roh yang berahmat. Artinya hatinya selalu kokoh di 
dalam Allah dan tidak terguncangkan oleh apapun juga. Watson 
mengatakan demikian,  

 
A contented spirit is like a watch: though you carry it up and 
down with you yet the spring of it is not shaken, nor  the 
wheels out of order, but the watch keeps its perfect motion: 
so it was with St Paul, though God carried him into various 
conditions, yet he was not lift up with the one, nor cast down 
with the other; the spring of his heart was not broken, the 
wheels of his affections were not disordered, but kept  their 
constant motion towards heaven; still content. The ship that 
lies at anchor may sometimes be a little shaken, but never 
sinks; flesh and blood may have its fears and disquiets, but 
grace doth check them: a Christian, having cast anchor in 
heaven, his heart never sinks; a gracious spirit is a 
contented spirit.13 
 
Dalam saran Watson mengenai kepuasan dalam 

mengantisipasi krisis ekonomi hari ini adalah bahwa seorang 
pelaku ekonomi yang kristiani haruslah kokoh berdiri dalam nilai-
nilai kerajaan Allah dan tidak tergoncangkan dengan tawaran-
tawaran para spekulan yang hanya memperdagangkan impian 
tanpa adanya investasi nyata disektor riil. Artinya nilai moral yang 
dipegang adalah nilai riil dan kerja riil dari usaha yang memang 
seharusnya mendapatkan upah dan keuntungan dan bukan soal 
meraup keuntungan besar dengan transaksi derivatif dan yang 
bersifat rekayasa belaka.  

 
Lebih lanjut Watson mengingatkan mereka yang disebutnya 

sebagai orang kaya—yang dalam hal ini dapat disebutkan kepada 
pemegang investasi modal besar, agar mereka lebih berhati-hati 
dalam tindakan ekonomi mereka dan bertindak dalam tindakan 
nilai moral yang seharusnya, tanpa mengorbankan orang lain. 
Karena jikalau demikian, maka mereka akan menjadi semakin 
haus akan keuntungan dan justru menghancurkan diri mereka 
sendiri. Watson mengingatkan orang kaya agar jangan terjebak 
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 Watson,  The Art of Divine Contentment, 13 (Chapter. IV). 
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pada roh tamak yang membuat orang haus akan sesuatu yang 
tidak sejati dalam hidup.  

 
It concerns rich men. One would think it needless to press 
those to contentment whom God hath blessed with great 
estates, but rather persuade them to be humble and 
thankful; nay, but I say, be content. Rich men have their 
discontents as well as others! When they have a great 
estate, yet they are discontented that they have no more; 
they would make the hundred talents a thousand. A man in 
wine, the more he drinks, the more he thirsts; covetousness 
is a dry dropsy; an earthly heart is like the grave, that is 
―never satisfied;‖therefore I say to you, rich men, be content. 
Rich men, if we may suppose them to be content with their 
estates, which is seldom; yet, though they have estate 
enough, they have not honour enough: if their barns are full 
enough, yet their turrets are not high enough. They would be 
somebody in the    world, as Theudas, ―who boasted himself 
to be somebody.‖ (Ac. 5. 36) They never go so cheerfully as 
when the wind of honour and applause fills their sails; if this 
wind be down they are discontented…. We have no charter 
of exemption granted us in this life; therefore rich men had 
need be called upon to be content.14 
 
Mengantisipasi bahaya ketamakan dan mengembangkan 

semangat kepuasan kristiani, Gouge juga menyarankan agar 
kekayaan harus dikelola dengan benar. Gouge membagi sarannya 
dalam dua kategori, yaitu secara negatif dan secara 
afirmatif/positif. Saran Gouge secara negatif  adalah  
 

(1) 'Abuse not the world,' 1 Cor. vii. 31. By the world is 
meant the things of the world-all manner of earthly 
commodities. These are abused when they are esteemed 
above that for which they were given-when they are 
preferred before spiritual and heavenly things. (2) 'Set not 
your heart on riches if they increase, Ps. lxii. 10. Delight not 
too much in them.  (3) 'Trust not in uncertain riches,' 1 Tim. 
vi. 17. Do not so place thy confidence on them, as if 
happiness were to be found in them. (4) 'Let not the rich man 
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glory in his riches,' Jer. ix. 23, nor be puffed up by them. 
There is nothing in them to make a man proud of them.  
(5) Let not thy wealth move thee to scorn the poor. This is it 
which an apostle taxeth in rich men; saying, 'Ye have 
despised the poor,' James ii. 6.  
(6) Let them not occasion thee to oppress others. The 
foresaid apostle implieth that rich men are prone hereunto, 
where he saith, 'Do not the rich oppress you?' James ii. 6. 
The rich man that took his poor neighbour's lamb to entertain 
a traveller, oppressed him, 2 Sam. xiii. 4. 15 
 
Nasehat Gouge secara negatif diatas lebih berfokus pada 

kondisi keadaan hati untuk tidak menaruh hati kita pada keadaan 
yang sementara, dalam hal ini adalah harta, sehingga 
menyebabkan kita melakukan tindakan-tindakan yang menentang 
keadilan dan kesejatian hidup manusia. Selanjutnya nasehat 
Gouge secara positif/ afirmatif adalah 

 (1) 'Honour the Lord with thy substance,' Prov. iii. 9. So 
order the goods of this world which God giveth thee, as with 
them thou mayest maintain the service of God, and promote 
piety (2) Be 'rich in good works,' i Tim. vi. 18. According to 
the abundance which God hath given thee, abound in works 
of charity. He that had five talents gained thereby five other 
talents, Mat. xxv. 20. (3) 'Make friends of thy riches,' Luke 
xvi. 9. They are made friends when they are so used as they 
may be evidences, and thereby give testimony of our piety, 
charity, justice, and other like graces. (4) Seriously and 
frequently meditate on the account that men are to give of 
using their wealth. We are not lords of our riches, but 
stewards; and a steward must give an account of his 
stewardship, Luke xvi. 2. That which the wise man saith to 
the young man, may be applied to a rich man, 'For all these 
things God will bring thee into judgment,' Eccles. xi. 9. (5) Be 
ready to let go whatsoever God shall be pleased to take 
away. Of this mind was he who, when he had lost all that he 
had, thus said, 'The Lord gave, and the Lord hath taken 
away; blessed be the name of the Lord,' Job i. 21. (6) Trust 
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in the Lord. This advice doth the apostle give to rich men, 1 
Tim. vi. 7; for this very end, to draw them from trusting in 
riches. He doth therefore thus infer the one upon the other, 
'Trust not in uncertain riches, but in the living Lord.16 

Nasehat positif dari Gouge mendorong orang percaya 
menaruh hatinya kepada Allah sehingga mereka dapat 
menggunakan dan mengelola harta dan kekayaan mereka secara 
benar. Senada dengan saran Gouge, Watson pun mengingatkan 
bahwa kita adalah semata pelayan dari kekayaan yang 
dipercayakan Allah kepada kita dan kita harus bertanggung jawab 
kepada Allah. Watson mengatakan, 

If you have less daily bread, you will have less account to 
give. The riches and honors of this world, like alchemy, 
make a great show, and with their glistening, dazzle men‘s 
eyes; but they do not consider the great account they must 
give to God. ‗Give an account of thy stewardship.‘ Luke 16:2. 
What good hast thou done with thy estate? Hast thou, as a 
good steward, traded thy golden talents for God‘s glory? 
Hast thou honored the Lord with thy substance? The greater 
revenues the greater reckonings. Let it quiet and content us, 
that if we have but little daily bread, our account will be 
less.17 

Owen pun menyarankan dalam pokok pikiran yang sama 
bahwa kita bukanlah pemilik mutlak dari harta benda itu, 
melainkan kita hanyalah sebagai penatalayan yang diberikan 
kepercayaan. Karena itu harta benda itu harus dipakai dalam 
tujuan Allah, agar kita mencapai kepuasan yang sejati.  Owen 
mengingatkan demikian,  

Remember always that you are not proprietors or absolute 
possessors of those things, but only stewards of them. Luke 
16:1, 2…. This rule always attended unto will be a blessed 
guide in all instances and occasions of duty. But if a man be 
left in trust with houses and large possessions, as a steward 
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 Gouge, Of Well-Using Abundance, in 
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for the right lord, owner, and proprietor of them, if he fall into 
a pleasing dream that they are all his own, and use them 
accordingly, it will be a woful surprisal unto him when he 
shall be called to account for all that he hath received and 
laid out, whether he will or no, and when indeed he hath 
nothing to pay. It will scarce be otherwise with them at the 
great day who forget the trust which is committed to them, 
and suppose they may do what they will with what they call 
their own, 2. There is nothing, in the ways of getting, 
enjoying, or using of these things, but giveth its own 
evidence unto spiritual wisdom whether it be within the 
bounds of duty or no…. A due examination of ourselves in 
the sight of God with respect unto these things, the frame 
and actings of our minds in them, will greatly give check unto 
our corrupt inclinations and discover the folly of those 
reasonings whereby we deceive ourselves into the love of 
earthly things, or justify ourselves therein, and bring to light 
the secret principle of self-love, which is the root of all this 
evil.18 

Adam Smith menegaskan prinsip transaksi dalam membangun 
sistem ekonomi negara yang sehat demikian, 

The two principles being established, however, that wealth 
consisted in gold and silver, and that those metals could be 
brought into a country which had no mines only by the 
balance of the trade, or by exporting to a greater value than 
it imported; it necessarily became the great object of political 
economy to diminish as much as possible the importation of 
foreign goods for home consumption, and to increase as 
much as possible the exportation of the produce of domestic 
industry. Its two great engines for enriching the country, 
therefore, were restrains upon importation, and 
encouragements to exportation.19 

 

                                                 
18

 John Owen, The Works of John Owen, Volume 7, p. 406-407.  
19

  Smith, The Wealth of Nations, 418. 
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Bagi Smith titik kepuasan yang baik adalah apabila adanya 
keseimbangan dan adanya keuntungan dari dua belah pihak dan 
sekaligus upaya peningkatan produksi dan pemakaian produksi 
dalam negeri guna membangun tataran ekonomi di dalam yang 
lebih baik. Dalam nasehat Smith diatas paling tidak memberikan 
tanda bahaya untuk tidak memberikan ruang pada ketamakan dan 
keserakahan itu bertumbuh subur. 

 
Ide mengenai kepuasan Kristiani yang diwujudkan dalam 

realita diri sebagai penatalayan dari anugerah Allah merupakan 
suatu nasehat penting dalam beretika dibidang ekonomi hari ini. 
Sebagaimana yang dilansir oleh Gatra diatas bahwa krisis besar 
Amerika disebabkan karena konsekuensi ketamakan dan 
ketiadaan tanggung jawab dari beberapa orang dapat diantasipasi 
dengan sikap hidup puas secara kristiani, dengan karakteristik diri 
sebagai penatalayan dari anugerah Allah. Dimensi rohani seperti 
ini dapat menjadi acuan penting bagi orang kristen yang bergerak 
dalam sektor ekonomi. Nilai-nilai kerajaan Allah ditampilkan 
karena dimanapun bidang usaha yang dilakukan, orang percaya 
dipercayakan suatu trust (kepercayaan) dari Allah untuk 
mengelola bidang ini dan dia harus bertanggung jawab kepada 
Sang Pemberi itu.20 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Sesuai dengan pernyataan analitis tentang penyebab krisis 

besar keuangan global hari ini dapatlah disimpulkan bahwa 
sesungguhnya ada sesuatu yang hilang dalam kedirian manusia 
hari ini. Suatu kesadaran moralitas yang didasarkan pada nilai-
nilai religiositas dalam mengembangkan sistem perekonomian 
telah tersingkirkan.  Pada faktanya, manusia lebih tertarik dan 
menjadi pencinta harta dan uang daripada mencintai Allah, 
sumber segala yang baik. Allah dalam dunia modern, seolah-olah, 
menjadi orang tua yang tidak lagi produktif dalam kerja, sehingga 
disingkirkan dan tidak diindahkan. Keserakahan dan ketamakan 
manusia bukan hanya merusak sumber-sumber alam namun juga 
merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi dan menimbulkan krisis 
secara global.   
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 Donald A Hay, Economics Today: A Christian Critique, (Leicester: 

Intervarsity Press, 1991), 70-81.  
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Rusaknya kesadaran moral manusia terbawa dalam 
pelanggaran struktural dan sosial. Para pemangku kekuasaanpun 
justru menjadi pelaku keserakahan yang paling tinggi 
persentasinya. Sistem ekonomi dimana dapat menjadi sarana 
pengaturan dan distribusi yang baik guna memenuhi kebutuhan 
hidup manusia, justru menjadi bumerang yang mematikan karena 
di dalam sistem dibangun usaha-usaha terencana untuk 
memuaskan kehausan seseorang akan materi.   

 
Orang percaya yang menjadi partisipator ekonomi  

hendaklah mengingat apa yang menjadi kata, nasehat dan 
peringatan dalam Kitab Suci. Jauhkan diri dari ketamakan dan 
keserakahan karena hal ini bukan hanya menghancurkan diri, tapi 
juga keluarga, masyarakat, negara dan dunia serta membawa 
penderitaan bagi manusia. Mulailah mengembangkan kesadaran 
moral kristiani untuk hidup dalam kepuasan kristiani dan menjadi 
penatalayan Allah yang baik dalam dunia ciptaan, khususnya 
dalam sektor riil ekonomi dalam hidup sehari-hari. Obsesi manusia 
akan kemakmuran dengan berkelimpahan harta dan uang namun 
terlepas dari Allah, diguncangkan oleh krisis besar keuangan  
global. Artinya harta dan uang bukanlah akhir dari segalanya, 
Allah adalah akhir dan tujuan tertinggi kehidupan manusia. Krisis 
keuangan global menjadi peringatan hari ini untuk segera 
berbenah diri. Paling tidak usaha kecil dapat dilakukan adalah 
tidak besar pasak daripada tiang dan yang utama adalah taat 
kepada hukum dan aturan Allah dalam kehidupan. 

 
Deus Summum Bonum
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SPIRITUALITAS KRISTEN DAN KRISIS  
FINANSIAL GLOBAL 

 
 

Alfius Areng Mutak 
 

Introduksi 
 

etelah krisis moneter yang menimpa Negara-negara Asia  
sepuluh tahun yang lalu, dipenghujung tahun 2008 dunia 

diperhadapkan lagi dengan sebuah kejutan baru dibidang 
ekonomi. Kejutan ini ditandai dengan ambruknya raksasa 
securitas di Amerika seperti Lehman Brothers dan beberapa 
lembaga keuangan Amerika. Ambruknya raksasa securitas di 
Amerika ini menjadi awal dari apa yang dikenal dengan krisis 
finansial global saat ini.   
 

Artikel ini akan difokuskan pada pemahaman tentang krisis 
global dan dampak-dampak yang diakibatkan oleh krisis tersebut, 
serta model-model spiritualitas Kristen dalam upaya menentukan 
bagaimana sikap orang percaya dalam menghadapi krisis terbesar 
dalam sejarah ini. Karena itu tulisan ini akan menjawab tiga 
pertanyaan utama yaitu: 1) Apa itu krissis financial global?  2) 
Sejauh mana dampak dari krisis financial global? 3) Spiritualitas 
apa yang dikembangkan ditengah-tengah krisis global?                        
 

Krisis Finansial Global 
 

Masih belum terhapus dalam ingatan kita tentang krisis 
moneter yang terjadi sepuluh tahun yang lalu yang tentunya 
meninggalkan kesan dan pengalaman yang mendalam karena 
peristiwa itu memberikan dampak yang tidak sedikit. Beberapa 
saat setelah krisis moneter atau yang dikenal dengan ―Krismon‖1 
orang menggunakan istilah itu untuk memberikan nama pada 
usaha dan bahkan anak mereka. Bagi saya pribadi ada dua hal 
yang terus saya ingat berkaitan dengan krismon. Pertama saya 
ingat untuk pertama kali dalam hidup saya membeli dolar dengan 

                                                 
1
 Krismon adalah singkatan dari krisis moneter, isitilah sangat popular pada 

waktu itu karena istilah tersebut dikaitkan dengan krisis yang melanda Negara-
negara Asia.  
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kurs pada waktu itu satu dolar Amerika dengan enam belas ribu 
rupiah.  Kedua saya masih ingat dikota kecamatan Lawang yang 
kecil pada waktu itu berdiri sebuah warung nasi dengan nama 
―Warung Krismon.‖  
 

Diakhir tahun 2008 yang lalu dunia kembali digoncangkan 
dengan berita tentang sebuah krisis lagi dibidang ekonomi yang 
dikenal dengan krisis financial global. Kalau berpaling pada krisis 
moneter yang lalu maka kita akan menjumpai dua fenomena 
penting diantara kedua krisis tersebut yang kalau dilihat secara 
kronologis, maka krisis moneter dan krisis global ini adalah 
sebuah siklus 10 tahunan, karena krisis moneter terjadi pada 
pertengahan 1997 dan krisis financial global ini terjadi di tahun 
2008. Dilihat dari sumber dan dampak atau pengaruhnya, maka 
dapat dikatakan bahwa kalau krisis financial ini dianalogikan 
seperti gempa maka pusat gempa atau yang dikenal dengan 
episentrum dari krismon adalah Asia sedangkan pusat gempa 
episentrum dari krisis financial global kali ini adalah Amerika yang 
notabene dikenal sebagai pusat ekonomi dunia.   

 
Krisis financial global kali ini dimulai dari krisis keungangan 

Amerika yang dipicu kredit macet sektor perumahan (subprime 
mortgage) menjalar ke seluruh dunia dengan yang menyebabkan 
anjloknya pasar saham dunia. Broker ternama dan mantan 
petinggi pasar modal Nasdag yang paling disegani dalam dunia 
permodalan bernama Bernard Madoff ―Bernie‖ dianggap sebagai 
orang yang mendalangi skandal kecurangan financial terbesar 
dalam sejarah. ‖Bernie‖ dianggap telah menyelewengkan dana 
raksasa USD 50 miliar (Rp 550 triliun). Madoff ditangkap 10 
Desember 2008 oleh pihak berwenang setelah mengakui bahwa 
selama bertahun-tahun ia telah melakukan kecurangan dalam 
pasar modal.2 Perusahaan Madoff yang pada tanggal 17 
November 2008 memiliki asset UAD 17.1 miliar, pada hari 
penangkapannya Madoff mengaku bahwa asetnya hanya tinggal 
USD 200 juta.   

 
Berita anjloknya saham dunia dan kolapsnya usaha Madoff 

menggemparkan sektor finansial diseluruh dunia. Sejumlah Bank 
pengelola dana besar dunia seperti Banco santader, Fortis, HSBC, 

                                                 
2
 Jawa Post, 4 Januari, 2009, hal. 16.  
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Royal Bank of Scotland, BNP Paribas, Rye Investment 
Management, dan Ascot Partners menjadi korban dari penipuan 
Madoff, karena mereka telah menginvestasikan dananya miliran 
dolar kepada Madoff dan dana itu tidak mungkin lagi.  Pemerintah 
Amerika Serikatpun tidak berdaya menyusun kebijakan ekonomi  
untuk mengatasi krisis ekonominya. Bahkan paket bailout yang 
dikeluarkan pemerintah Amerika pada akhir September 2008 lalu 
tidak ditanggapi secara positif oleh pasar dunia.  

 
Syafrudin A. Temenggung dalam artikelnya di dimuat 

Majalah Gatra Edisi 20-26 November 2008 dengan judul ‖Amerika 
Menebar Angin, Dunia Menuai Badai‖ mengatakan bahwa 
krisisnya makin diperparah dengan anjloknya pasar modal Dow 
Jones pada awal Oktober 2008 hanya dalam waktu sebulan.3 
Penurunan itu adalah penurunan terbesar dalam sejarah pasar 
modal Amerika setelah Dow Jones kejatuhan sebesar 34% pada 
black Monday 1987. Hal itu selanjutnya diikuti dengan rontoknya 
saham dunia.4              

 
Syafrudin Temenggung mantan ketua BPPN dan pemerhati 

ekonomi mengatakan bahwa ―dalam sejarah perkembangan pasar 
modal, kejatuhan Dow Jones telah menarik ekonomi Amerika 
kejurang resesi, dan pada gilirannya akan membawa kesulitan 
ekonomi di Negara-negara lain.‖5 Tipologi yang dipakai oleh 
Temenggung adalah: ―Jika Amerika Serikat batuk, sejumlah 
Negara Eropa dan Jepang demam. Negara negara berkembang 
dirawat di rumah sakit, bahkan ada yang masuk ICU dan meninta 
bantuan IMF.6       

 
Temenggung mengemukakan bahwa krisis finansial Amerika 

disebabkan oleh kebijakan Amerika yang bersifat tebang pilih dan 
tidak konsisten dalam meresponi krisis.7 Hal ini tampak dengan 
jelas dari kasus yang menimpa Lehman Brothers. Ketika Lehman 
Brothers meminta kepada pemerintah Amerika Serikat untuk 

                                                 
3
 Temenggung, Syafrudin. ―Amerika Menebar Angin, Dunia Menemui Badai.‖ 

Gatra. 20-26  November 2008, 90.    
4
 Ibid. 

5
 Ibid. 

6
 Ibid.  

7
 Ibid.   



24  JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 
 

 

membantu menyehatkan keuangannya, permintaanya justru 
ditolak. Puncaknya pada tanggal 15 September 2008, Lehman 
Brothers bangkrut. Hal yang sama juga menimpa perusahaan 
asuransi terbesar AIG sehingga AIG harus dibantu oleh The Fred. 
Sementara lembaga keuangan Washington Manual diberi 
pinjaman menyeluruh dan regulasi khusus. Bank of America  
difasilitasi oleh Pemerintah Amerika Serikat.    

  
Lagi-lagi menurut Temenggung dengan kebijakan Amerika 

yang tebang pilih dan tidak konsisten itu pelaku pasar di Amerika 
dan belahan dunia lainnya tidak percaya pada kebijakan mantan 
presiden G.W. Bush mengatasi krisis keuangan dinegaranya. 
Kebijakan bailout sebesar US $ 700 milyar yang disepakati 
menjadi kebijakan utama Amerika dalam penyelesaian krisis 
keuangan ternyata tidak mampu memberikan sentiment positif 
bagi pasar, karena kebijakan bailout itu selain sarat nuansa politik, 
juga dirasakan tidak effektif.8 Menurur Syafrudin ―sebagai akibat 
dari kebijakan yang tebang pilih dan tidak konsisten itu berdampak 
pada kerusakan ekonomi yang meluas ke sektor-sektor di luar 
industri.‖9 Hal ini disebabkan karena pada saat ini masalah yang 
dihadapi Amerika bukan lagi kredit macet sektor perumahan, 
melainkan juga modal dasar lembaga keuangan yang menipis, 
bahkan mayoritas perbankan di Amerika memiliki CAR (capital 
adequacy ratio) dibawah 10%. Hal ini menyebabkan keringnya 
likuiditas lembaga keuangan, yang artinya kalau boleh mengutip 
tulisan Temenggung ―Amerika tengah memasuki gerbang resesi 
ekonomi‖ 10        

 
Saat ini dunia telah diterpa banyak kesulitan ekonomi sejak 

krisis keuangan Amerika mencuat pada 2007.  Dunia akan tambah 
sengsara di masa-masa mendatang karena sumber gempa 
ekonomi di Amerika tidak ditangani dengan baik. Sebagai 
konsekwensi apapun kebijakan ekonomi dan keuangan yang 
diambil banyak Negara, terutama Eropa, Jepang, Cina, dan 
Negara-negara berkembang lainnya, tidak akan optimal.11            

                                                 
8
 I Temenggung, Syafrudin. ―Amerika Menebar Angin, Dunia Menemui Badai.‖ 

Gatra, 91.  
9
. Ibid.  

10
 Ibid.  

11
 Ibid.  
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Akhir tahun yang lalu Pertemuan puncak G-20 yang 
diprakarsai Amerika Serikat dan diikuti 20 negara dengan ekonomi 
terbesar di dunia telah berlangsung tanpa menghasilkan langkah 
nyata, kecuali janji untuk mencari solusi atas krisis ekonomi dunia.   

 
Dampak Krisis Financial Global 

 
Dampaknya menjadi semakin luas ketika pemerintah Amerika 

tidak bisa memberikan dana talangan yang memadai walaupun 
senat Amerika pada waktu itu segera menyetujui billout sebanyak 
70 milyar US dollar. Dana sebesar itu terlalu sedikit dibandingkan 
kebutuhan talangan yang mencapai 300 ribu milyar dollar. Jawa 
Post edisi 8 Desember memberitakan bahwa tiga perusahaan 
mobil raksasa Amerika membutuhkan dana talangan dari 
pemerintah Amerika untuk menanggulangi krisis keuangan yang 
dihadapi perusahaan. Pihak Citigroup yang membawahi City Bank 
yang perpusat di New York yang memiliki cabang hampir diseluruh 
dunia akan melakukan pemutusan kerja besar-besaran terhadap 
karyawan mereka. Jawa post 9 Desember 2008 menunjukkan 
perusahaan kenamaan di Jepang Sony juga akan melakukan 
effesiensi dengan merumahkan ribuan karyawannya.  
 

Tiga perusahaan mobil raksasa Amerika Chrysler, General 
Motors, dan Ford yang dikenal sebagai the big three mengalami 
krisis keuangan yang luar biasa dan terancam bangkrut, hanya 
apabila pemerintah turun tangan dengan bailoutnya maka mereka 
bisa survive. Untuk menghindari dari kolaps General Motors 
membutuhkan suntikan dana USD 11 miliar, sedangkan Chrysler 
harus mendapat dana cash USD 3 miliar12 yang lebih parah lagi 
ialah apa yang dikatakan oleh CEO General Motors Rick Wagoner 
bahwa  kalau sampai industri otomotif Amerika bubar, akan terjadi 
kehancuran ekonomi luar biasa dan 3 juta orang bakal kehilangan 
pekerjaan dalam tahun pertama.13    
 

 
 
 

                                                 
12

 Jawa Post 13 Desember 2008, 1.  
13

 Basfin, Siregar. ―Tragedi Idustri Otomotif Amerika. Majalah Gatra, 4 – 10 
Desember 2008, 64.  
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Dampak Krisis Global Di Indonesia 
 
Dampak yang paling berat dirasakan oleh mereka yang 

bermain dengan saham, ketika krisis global terjadi di Amerika 
banyak petualang permodalan dan saham kelimpungan sebagai 
akibatnya dalam sekejab mereka mengalami kerugian dengan 
jumlah yang tidak sedikit yaitu miliaran rupiah.   Dampak lain yang 
ditimbulkan oleh krisis global kali ini ialah banyaknya perusahaan 
yang tidak lagi mendapatkan order dari mitra kerja atau mitra 
bisnis mereka diluar negeri. Ini disebabkan karena daya beli 
masyarakat rendah dan bahkan mungkin tidak ada. Dalam 
keadaan krisis financial seperti ini masyarakat lebih menahan diri 
dengan menunggu pergerakan ekonomi kearah yang lebih baik. 
Sebagai akibat perusahaan mengalami kesulitan likuiditas.  

 
Dalam situasi yang tidak menguntungkan ini perusahaan 

mau tidak mau harus  mengambil tindak darurat yang tepat. 
Pilihan yang diambil ialah merumahkan perusahaan untuk 
mengurangi biaya yang dikeluarkan. Menurut harian Jawa pos 10 
Januri 2009, diperkirakan akibat krisis ini 1 juta orang Indonesia 
akan kehilangan pekerjaan.14 Kalau hal itu tidak cepat dilakukan 
maka perusahaan akan kelimpungan dan akan terjun bebas. 
Dengan banyaknya pekerja yang akan dirumahkan sebagai 
konsekwensi dari krisis global sudah barang tentu akan 
menimbulkan masalah baru.           

 
Dampak yang paling besar dari krisis finansial global saat ini 

ialah makin memburuknya indeks kesengsaraan rakayat. Dalam 
tulisan dihalaman depan Jawa Pos 2 Febuari 20009 Sri 
Adiningsih15 ekonom Universitas Gajah Mada mengatakan bahwa 
sejak kita keluar dari krisis ekonomi pada 2004, kita selalu 
memimpikan kehidupan yang lebih baik, sejahtera dan maju. Tidak 
kalah dengan bangsa-bangsa lain di kawasan ini. Apa lagi 
Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam dan memiliki 
tanah yang subur yang dapat ditanami sepanjang tahun.  

 

                                                 
14

 Indonesia akan PHK 1 juta pekerja. Jawa pos, 10 Januuri, 2009, 10. 
15

 Sri, Adiningsih. ―Ayo Kita Turunkan Indeks Kesengsaraan.‖ Jawa pos, 2 
Febuari 2009, 1.   
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Menurut Sri Adiningsih bukan mimpi siang bolong kalau kita 
berharap memiliki kehidupan yang makmur dan sejajar dengan 
bangsa bangsa tetangga kita.16 Namun, mimpi itu tetap tidak 
mudah diraih. Dalam ekonomi dunia yang semakin dinamis dan 
votalitasnya tinggi, kita harus jatuh bangun untuk bertahan. Sri 
Adiningsih lebih lanjut berkata: ―kehidupan masyarakat kita masih 
saja cenderung memburuk. Pada hal kita sedang menghadapi 
krisis ekonomi global yang panjang.‖17  

 
Sri Adiningsih mengingatkan bahwa data yang dikeluarkan 

oleh Badan Pusat Statistik Bank Indonesia indeks kesengsaraan 
Indonesia sebesar 19.09 dalam kalkulasi ekonomi angka indeks 
kehidupan yang lebih dari dua digit sangat tidak baik dan 
menunjukkan tingkat kesengsaraan hidup di Indonesia masih 
cukup tinggi.18  

 
Spiritualitas Kristen 

 
Spiritualitas bukanlah sesuatu yang asing bagi kebanyakan 

orang karena hampir setiap orang khususnya orang percaya. 
Areng Mutak dalam dissertasinya mengatakan ―There is 
increasing and renewed discussion about spirituality and spiritual 
formation in Christian circles today.19 Karena spiritualitas adalah 
merupakan bagian integral dari setiap orang percaya. Samuel 
Amirtham mengemukakan pendapat yang sama dengan 
mengatakan bahwa dalam gereja Tuhan hari ada gerakan 
pembaharuan yang menekankan pentingnya memahami 
spiritualitas Kristen. Alister E. McGrath pada bagian lain meyakini 
bahwa spiritualitas itu sudah diterima dan dimengerti secara luas 
sebagai praktek-praktek iman.  
 

The term ―spirituality‖ has gained wide spread acceptance in 
the past as the preffering to aspects of the devotional 
practices of a religion, and especially the interior individual 

                                                 
16

 Sri, Adiningsih. ―Ayo Kita Turunkan Indeks Kesengsaraan.‖ Jawa pos, 2 
Febuari 2009, 1.  

17
 Ibid., 1.  

18
 Ibid., 15.  

19
 A. Areng Mutak. ―The Importance of Spiritual Formation in Equipping 

Evangelical Seminary Students in Malang Region Indonesia.‖ Ed.D. Dissertation. 
Asia Graduate School of Theology, (Philippines. 2008), 43. 
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experiences of believers. It is often contrasted with a pure 
academic, objective or detached approached to a religion, 
which seen as merely identifying and listening the key beliefs 
and practices of a religion, rather than dealing with the 
manner in which individual adherents of the religious 
experience and practice of their faith.20   

 
McGrath mendefinisikan spiritualitas Kristen sebagai berikut  
Christian spirituality concerns the quest for a fulfilled and 
authentic Christian existence, involving the bringing together 
of the fundamental ideas of Christianity and the whole 
experience of living on the basis of and within the scope of 
Christian life‖ 21  
 

 Definisi diatas memberikan gambaran tentang spiritualitas 
Kristen itu sebagai sebuah pencarian  terhadap pemenuhan 
pengalaman hidup kekeristenan yang melibatkan seluruh 
pengalaman hidup seseorang dalam ruang lingkup dimana ia 
berada.    
 

Amirtham melihat spiritualitas sebagai suatu pencarian dan 
sebuah proses yang terjadi sepanjang hayat, ―spirituality is the 
search of a life time, an open-ended process of being formed in 
the image of God in Jesus Christ in the midst of the life of this 
world, it is fostered by direct exposure to the harsh of this life.‖ 22 
Karena itu ia lebih lanjut berkat, ―Any methods of spiritual 
formation must have a sensitivity to the whole person , integrating 
the intellectual, social, cultural, and spiritual dimensions of his/her 
life in the educational process.23     

   
  Karena itu spiritualitas Kristen harus dimengerti sebagai 
keseluruhan yang melibatkan  seluruh eksistensi,  

 

                                                 
20

 McGrath, E. Alister. Christian Spirituality: An Introduction. (Oxford: 
Blackwell Publishing, 2003), 2.    

21
 Ibid. 

22
 Amirtham, Samuel. & Pryior, Robin. Eds. Resources for Spiritual Formation 

in Theological Education. ―n.d‖ World Council of Churches, Programme on 
Theological Education,159.   

23
 Ibid.  



 SPIRITUALITAS KRISTEN DAN KRISIS                            29 
 

 

 

Christian Spirituality involves the growth of the whole person; 
the mind, body, heart and will. Over time a believer may 
work with different pathways or facets of spirituality in 
conformity to the image of God.‖24  
 

 Spiritualitas yang benar adalah spiritualitas yang 
menekankan pada pembanguan relasi personal yang intim antara 
orang percaya dan Tuhan, serta memiliki konsep theologia yang 
valid serta menjalankan tanggungjawab sosialnya dalam konteks 
masyarakat dimana ia menjadi garam dan terang. Dalam 
menghadapi segala macam tantangan, krisis,  dan kesulitan hidup 
orang percaya harus dapat mengembangkan spiritualitasnya. 
Untuk itu dibawah ini diberikan beberapa model spiritualitas 
sebagai dasar untuk membangun spiritualitas dalam menghadapi 
krisis global yang sedang melanda dunia saat ini.  
    

Model-Model Spiritualitas Kristen 
 

Para pakar spiritualitas mengusulkan model model 
spiritualitas yang berbeda. Secara umum model spiritualitas dibagi 
dalam tiga model. Ketiga model itu adalah: Eskapist, rasionalist 
dan activist.  

 
Model Escapist 
 Kata escapist adalah kata yang mengacu pada upaya yang 
dilakukan seseorang yang berusaha memisahkan diri dari 
kebisingan dan keberdosaan dunia ini serta mendekatkan diri 
kepada Tuhan lewat meditasi dan pengalaman-pengalaman 
estatik, yaitu upaya untuk menemukan Tuhan diluar batas-batas 
pengalaman hidup yang normal. Menurut kaum escapist 
spiritualitas kita dibangun lewat perjumpaan sejati antara kita 
dengan Tuhan lewat perenungan terhadap firman, kontemplasi, 
dan meditasi serta refleksi kita terhadap lingkungan dimana kita 
berada.25       
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 Mutak, The Importance of Spiritual Formation in Equipping Evangelical 
Seminary Students in Malang Region Indonesia, 42. 
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 Ibid., 40. 
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Model Rasionalist 
 Kata rasionalist menunjukkan kepada upaya penenkanan 
pada rasio atau intelektualitas manusia. Karena itu model 
spiritualitas ini adalah model yang mendasarkan spiritualitas pada 
kemampuan intelektual untuk memahami data kitab suci dan 
konsep-konsep theologia serta menerapkannya dalam 
pengalaman spiritual seseorang. Kaum escapist percaya bahwa 
data yang objektif adalah sumber yang tepat authentic bagi 
spiritualitas sejati.26   
 
Model Activist 
 Model activist mengacu pada pengalaman interaktif antara 
seseorang dengan Tuhan dalam kontek ketidakadilan dalam 
dunia. Spiritualitas itu muncul sebagai hasil dari sebuah 
perjuangan untuk menyatakan dan mempertahankan kerajaan 
Allah ditengah tengah dunia. Karena itu spiritualitas sejati bagi 
kaum activist bersumber pada pengalaman perjuangan 
pembebasan dari ketidakadilan, karena spiritualitas itu bertumbuh 
dari analisis sosial dan keterlibatan dalam sosio-politik.  
 
 Activist menempatkan Allah dan umatnya dalam sebuah 
relasi untuk berjuang melawan ketidakadilan dalam rangka 
mendirikan kerajaan Allah di bumi. Juga model spiritualitas diatas 
memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Model escapist 
lebih menekankan pada meditasi reflektif dan meditasi personal 
dalam rangka membangun relasi dengan Tuhan. Model rasionalist 
lebih menekankan pada rasio atau intelekual melalui mana 
spiritualitas seseorang dikembangkan. Sementara model activist 
lebih menekankan pada kejahatan-kejahatan sosial dan 
ketidakadilan dalam konteks masyarakat hari ini sebagai tolak 
ukur spiritualitas yang sejati.27  
 
 Spiritualitas sejati adalah spiritualitas yang menggabungkan 
ketiga model diatas. Karena spiritualitas sejati adalah spiritualitas 
yang menekankan pada pembanguan relasi personal dalam 
sebuah persekutuan antara orang percaya dan Tuhan tanpa 
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mengurangi konsep theologia yang benar dan valid serta 
tanggungjawab sosial dalam konteks masyarakat. 
    
 Leech mendasarkan model spiritualitasnya dari perspektif 
Alkitab mengusulkan  dua model untuk memahami spiritualitas 
Kristen.  
 
Wrestling (spiritualitas bergulat)  
 Gambaran ini diambil dari kisah yang dicatat dalam kejadian 
32 : 22 – 32 tentang pengalaman Yakob bergulat dengan 
seseorang. Dalam pengalaman itu Yakob terus mendesak agar 
orang yang ia bergulat semalaman itu memberitahukan namanya, 
tapi sampai pada akhirnya nama itu tetap sebuah misteri. 
Gambaran spiritualitas yang mau ditunjukkan disini ialah tentang 
pergulatan yang harus dihadapi oleh setiap orang dalam 
perjalanan spiritualitasnya. Pergulatan yang pada akhirnya 
memberitahukan kepada kita apa yang Tuhan kehendaki dari kita.          
 
Brooding (meditasi)   
 Gambaran ini diambil dari kata dalam bahasa Yunani melete 
yang berati perenungan. Kata ini dikaitkan dengan perenungan 
seperti meditasi, dan doa kontemplatif, ketika seseorang dengan 
tenang duduk dan mendengarkan suara dalam keheningan. 
Spiritualitas ini adalah spiritualitas yang membangun keintiman 
antara orang percaya dengan Tuhan dan Allahnya.         
 
Lee Wanak sebagaimana dikutip oleh Mutak 28memperkenalkan 
tujuh model spiritualitas Kristen  
 
Model spiritualitas guru 
 Spiritualitas ini menekankan pentingnya seseorang murid 
belajar dari gurunya. Karena itu spiritualitas ini menekankan pada 
penguasaan kitab suci. Setiap orang harus menguasai kitab suci 
dan menerapkan apa yang dia ketahui dalam realita hidup sehari-
hari.  
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Model spiritualitas mistis 
 Spiritualitas ini menekankan pada pentingnya 
mengembangkan ―inner being‖ agar dapat mengalami  kesatuan 
dengan Tuhan lewat visi dan mimpi. 
 
Model spiritualitas devosi  
 Spiritualitas ini menekankan pada pentingnya devosi, 
praktek-praktek ritual sakramen hidup kontemplasi.  
 
Model spiritualitas Pastor/pendeta 
 Spiritualitas ini menekankan pada relasi yang dibangun 
antar sesama, persaudaraan, dan ikatan kekeluargaan, serta 
saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya dalam 
ikatan tubuh Kristus. 
 
Model spiritualitas orang yang diurapi  
 Spiritualitas ini adalah spiritualitas yang menekankan pada 
pentingnya memiliki kuasa yang dihasilkan oleh Roh Kudus 
sebagai orang percaya yang diurapi seperti yang dialami oleh para 
rasul dalam peristiwa Pentakosta. Kuasa itu yang memampukan 
seseorang untuk menghadapi tantangan dalam hidupnya.   
 
Model spiritualitas kenabian  
 Spiritualitas yang menekankan pada peranan dari para nabi 
sebagai sosok yang menyuarakan pembebasan bagi para 
tawanan serta pengharapan kepada orang-orang yang tertindas.   
 
Model spiritualitas perperangan   
 Spiritualitas yang diasosiasikan dengan 
perperanganan,rohani dengan mandat yang datangnya dari 
Tuhan. Dan peperangan yang mengharapkan kehadiran Allah.29  
 
Sekali lagi model spiritualitas diatas memberikan gambaran yang 
terpenggal-penggal tentang spiritualitas. Apabila hanya 
menekankan atau berpegang pada salah satunya, maka akan 
menghasilkan spiritualitas yang timpang. Kombinasi dari beberapa 
model akan memberikan gambaran yang utuh tentang spiritualitas.  
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Tanda-Tanda Spiritualitas 
 
 Persekutuan Gereja Dunia dalam sebuah konsultasi yang 
mengangkat tema ―A Spirituality in Out Times‖ 1984 memberikan 
sepuluh model spiritualitas yang harus dikembangkan oleh 
seminar untuk memenuhi kebutuhan pelayanan gereja.30  
Kesepuluh tanda itu adalah:  
1) Reconciling and Integrative Spiritualy (spiritualitas pendamai 
dan integrative) menegaskan bahwa Spritualitas ini menuntut 
keterlibatan  individu seutuhnya dan komunitas serta lingkunganya 
dengan tujuan agar ia bisa mengubahnya menjadi komunitas yang 
baru.  
2) Incarnational Spirituality (spiritualitas inkarnational). Spiritualitas 
yang sensitif terhadap lingkungan, bahasa, kultur, sejarah dan 
symbol serta pengalaman nyata hidup dari komunitas dan 
konteksnya.  
 3) Rooted in Scripture and nourished by prayer (Spiritualitas yang 
berakar dalam Firman Tuhan dan ditumbuhkembangkan dalam 
doa). Spiritualitas yang mengarah pada bagaimana seseorang 
mengalami kehadiran Allah dalam pengalaman hidup sehari-hari 
sehingga ia dapat menginterpretasikan serta mengekspresikan 
pengamalan hidupnya itu dalam tindakan nyata sehari-hari, 
melalui doa dan kontemplasinya terhadap karya dan anugerah 
Tuhan yang terus menjadi bahan perenungannya. 
 4) Costly and Self Giving Spiritualy (spiritualitas yang mahal dan 
pengorbanan diri). Spiritualitas yang menekankan pada harga 
yang harus dibayar dalam membawa berita tentang Kristus dalam 
rangka membebaskan umat manusia yang sedang berada dalam 
keterpurukan agar mengalami pembebasan dan memperoleh 
pengharapan untuk hari depan yang lebih baik. 
 5) Life-given and liberative spirituality (Spiritualitas hidup yang 
berkorban dan membebaskan) Spiritualitas ini didasarkan pada 
khotbah Yesus dibukit yang mengacu pada tugas dan 
panggilanNya sebagai pembawa kabar baik kepada orang miskin, 
yang menekankan peran orang percaya sebagai pembawa kabar 
gembira dan berbagi dengan sesama yang membutuhkan untuk 
tumbuh bersama.                     
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6) Rooted in Community and centered around the Eucharist 
(Spiritualitas yang berakar dalam komunitas dan berpusatkan 
pada sakramen) Spiritualitas ini menekankan makna dari 
pengorbanan Kristus dalam konteks sakramen, dimana Yesus 
telah mengorbankan dirinya untuk mempersatukan kita umatnya 
dalam ikatan kesatuan tubuh Kristus didunia. Penderitaan Kristus 
adalah untuk pembebasan umatnya serta seluruh ciptaan-Nya.  
7) Expressed in Service and Witness (Spiritualitas yang 
diexpresikan dalam kesaksian dan pelayanan). Tugas dan 
panggilan gereja adalah untuk menjadi hamba dan pelayan bagi 
sesame, dengan mengekspesikan kasihnya dengan 
memperhatikan kebutuhan saudara-saudara seiman dan tetangga 
serta sesamanya.  
8) Waiting for God’s Own Surprising Initiative (Spiritualitas yang 
menunggu inisiatif kejutan dari Allah) Spiritualitas ini ialah 
spiritualitas yang menekankan bahwa segala sesuatu ada dalam 
tangan dan kebijakan Allah, manusia tidak bisa berbuat banyak 
terkecuali hanya bisa menanti dengan penuh kesabaran 
dihadapan Allah, yang kita bisa lakukan ialah merendahkan diri 
dan membuka diri dihadapan Allah serta menanti-nantikan Dia 
berkarya dalam hidup kita.  
9) The Unfolding of the Loving purposes of God here on Earth 
(Spiritualitas kasih setia Allah yang tidak pernah berubah disini 
diatas bumi). Spiritualitas ini menekankan tentang kemutlakan 
ketergantungan umat percaya kepada Allah yang jauh disana 
tetapi selalu ada disini saat ini juga didunia dimana umatNya 
berada, yang senantiasa siap menolong dan menjaga umat 
kekasihnya, karena Allah itu adalah Allah yang transenden dan 
Allah yang immanen.  
10) Open to the Wider Oikoumene and other spirituality 
(Spiritualitas yang terbuka lebar-lebar terhadap oikumene dan 
spiritualitas lainnya). Spiritualitas ini menekankan pentingnya 
saling terbuka dan saling menerima keperbedaan dalam tradisi 
spiritualitas, karena dengan keperbagaiaanya gereja sebagai 
tubuh Kristus dapat belajar dan saling memperkaya satu dengan 
yang lain tanpa harus menekankan pada keperbedaan, hal ini 
didasarkan bahwa spiritualitas itu adalah a community inteprise. 31          
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 Dari beberapa model spiritualitas diatas, maka ada 
beberapa model yang memiliki ciri dan karakteristik yang 
menunnjukkan kemiripan antara satu dengan yang lainnnya. 
Model activist spirituality umpamanya menekankan pada actions 
atau tindak yang harus dilakukan sebagai expressi dari 
spritualitasnya, walaupun bagi sebagian melihatnya sebagai 
tindakan yang radikal dan tidak sesuai dengan spiritualitas Kristen 
sejati. 
Karena itu model-model spiritualitas diatas menjadi dasar bagi 
pengembangan model spiritualitas menghadapi krisis financial 
global.       
 

Spiritualitas yang di kembangkan dalam menghadapi  
krisis global 

 
 Setelah kita melihat model-model spiritualitas diatas maka 
kita diperhadapkan dengan pertanyaan spiritualitas yang 
bagaimana yang harus kita kembangkan dalam menghadap krisis 
financial global saat ini. Bercermin dari krisis yang dihadapi pada 
saat ini maka model spiritualitas yang kita harus kembangkan 
adalah spiritualitas  
 
Mengembangkan Spiritualitas Sense of Crisis  
 
 Seperti telah diulas dibagian terdahulu bahwa krisis ekonomi 
telah berkali-kali menimpa dunia apakah itu dalam tingkatan yang 
kecil maupun dalam tingkat yang lebih luas. Krisis harus disikapi 
dengan bijak dan itu membutuhkan pengorbanan yang luar biasa 
untuk terus bisa melewatinya. Karena itu spiritualitas yang 
dikembangkan disini ialah spiritualitas sense of crisis, yaitu 
spiritualitas yang merasakan adanya krisis. Para pakar ekonom 
dunia hanya bisa memprediksi sampai kapan krisis finansial ini 
akan berakhir, tetapi mereka tidak dapat memastikan tanggal 
bulan dan tahunnya, semua masih serba gelap ekses-ekses atau 
dampak dari krisis ini terus berlanjut. Untuk bisa bertahan satu-
satunya jalan ialah bagaimana mengembangkan gaya hidup yang 
sederhana yang tidak konsumtif.                
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Membangun Spiritualitas yang Berserah Sepenuhnya Kepada 
Tuhan  
 
 Syafruddin Temenggung dalam tulisannya tentang krisis 
financial global pada majalah Gathra Edisi 20-26 Novemver 2008 
memberi judul  pada artikelnya ―Amerika Menebar Angin Dunia 
Menuai Badai‖32 memang harus diakui bahwa pusat badai krisis 
financial global adalah Ameriak Serikat, yang notabene adalah 
pusat keuangan dan bisnis dunia hari ini. Berbicara tentang badai 
masih jelas dalam ingatan banyak orang ketika bulan Desember 
2004 badai Tsunami menyapu seluruh daratan Aceh dan 
beberapa daerah lain bahkan sampai ke manca Negara seperti 
Thailand, banglasdesh dan sebagin kecil daerah Afrika.  

 
Pemandangan yang memilukan serta kesedihan tak 

terkirakan yang bisa disaksikan pada saat itu ketika ratusan ribu 
orang tewas dan hilang, puluhan ribu rumah dan harta benda 
harus lenyap dalam sesaat. Peranan mass media sangat vital 
yang menggugah hati banyak orang yang terpanggil untuk 
membantu meringankan beban sesame di Aceh. Tetapi yang luar 
biasa ialah media masa RCTI pada waktu itu menolong dan 
membesarkan hati orang – orang yang kehilangan segalanya di 
Aceh dengan slogan ―Badai pasti akan berlalu‖ dan itu  
ditanyangkan dalam waktu yang cukup lama. Badai pasti akan 
berlalu itu adalah sebuah keyakinan kita bahwa kesedihan dan 
peristiwa-peristiwa yang tidak mengyenangkan mungkin bisa saja 
terjadi atas izin Tuhan. Tetapi kita juga percaya bahwa itu tidak 
akan terjadi selamanya. Seperti tema diatas badai pasti berlalu.  
 
 Kalau krisis financial global dianalogikan sebagai badai yang 
menglobal dan sedang melanda dunia hari ini. Maka orang 
percaya harus membangun sebuah keyakinan dalam dirinya bahw 
kalau semuanya itu terjadi atas seizing Tuhan dan Tuhan tentu 
ada rencana Tuhan yang indah dibalik semuanya ini. Karena itu 
spiritualitas yang harus dibangun dari orang percaya hari ini ialah 
spiritualitas yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan yang 
memiliki dan mengatur segala sesuatu yang ada didunia ini. Bagi 
sebagaian yang mungkin harus kehilangan pekerjaan sebagai 
dampak dari krisis global kali ini.  
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 Dengan kata lain spiritualitas yang dikembangkan ialah 
spiritualitas ―TRUST and Obey‖ spiritualitas yang percaya dan taat 
pada Tuhan, atas dasar keyakinan bahwa Tuhan yang memberi 
dan Tuhan juga yang mengambilnya. Bersama Tuhan melewati 
masa krisis ini dengan keyakina bahwa rancangan Tuhan adalah 
rancangan yang terbaik bagi orang percaya.                
      
Membangun Spiritualitas Penghematan  

 
 Konsekuensi dari krisis finansial golabal, dunia bisnis harus 
mampu menyiasati keadaan  dengan melakukan pengurangan 
disana sini, apakah itu pengurangan tenaga kerja bagi bagi pabrik-
pabrik atau usaha dalam rangka mengefesiensi kinerja 
perusahaan.  Penghematan harus dilakukan dalam segala bidang 
baik itu menyangkut tenaga, waktu dan biaya. hal ini menyangkut 
ongkos-ongkos dan pengeluaran yang dirasakan tidak terlalu 
mendesak dan tidak perlu.     
 
 Dalam urusan domestik rumah tangga juga harus disiasati 
dengan baik dengan mengadakan penghematan dalam 
pengeluaran rumah tangga. Penggunaan energi dan sejenisnya 
harus diperhitungkan dengan sebaik-baiknya agar jangan terjadi 
pemborosan dan pembuangan uang dengan sia-sia. Pola dan 
gaya hidup harus dibangun sebuah kebiasaan atau pola hidup 
yang sederhana, dan membuang jauh-jauh gaya hidup 
hedonisme. Spiritualitas penghematan adalah bagian integral 
pengajaran kitab suci dan theology. Secara theologis orang 
percaya meyakini bahwa sebagai tanggung jawab orang percaya 
kepada Tuhan ialah dengan enggunakan apa yang Tuhan berikan 
atau percaya kepada dengan bertanggung jawab. Spiritualitas 
hidup hemat adalah spiritualitas menekankan 
kebertanggungjawaban umat Tuhan kepada Allah yang 
mempercayakan sesuatu kepadanya. Allah menghendaki agar 
orang percaya menggunakan apa yang Ia percayakan kepada 
umatnya dengan bertanggung jawab.          
 

Kesimpulan 
 
 Hadiah yang diterima oleh dunia diakhir tahun 2008 ialah 
apa yang dikenal dengan sebutan krisis financial global, krisis ini 
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menjadi krisis global karena episentrum dari krisis adalah di 
Amerika yang adalah merupakan pusat dan jujugan ekonnomi 
dunia. Sehingga apabila pusat jujugannya bermasalah maka 
masalah itu akan dengan cepat menyebar keseluruh penjuru 
dunia. Kedua, mau tidak mau harus diakui bahwa di era 
golablisasi saat ini segala sesuatu yang terjadi dibelahan dunia 
yang satu walaupun mungkin dibagian dunia yang terpencil 
sekalipun dalam hitungan menit sudah dapat diketahui dan 
bahkan berimbas kebagian dunia lainnya. Itulah fenomena krisis 
global yang sedang melanda dunia kita saat ini. Krisis ini 
berdampak luar biasa bagi ekonomi dunia termasuk Indonesia.  
 
 Sebagai orang percaya yang sedang menghadapi krisis 
global saat ini, harus menunjukkan serta mempraktekkan 
spiritualitas sejati. Pembahasan terdahulu mengusulkan agar 
sebagai orang percaya yang adalah garam dan terang dunia bisa 
melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya agar 
mempraktekkan spiritualitas dengan mengembangkan memiliki 
sense of crisis, spiritualitas menghemat, serta spiritualitas yang 
berserah sepenuhnnya kepada Tuhan.  
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KIAT HIDUP DI MASA KRISIS 
BERDASARKAN KITAB AMSAL 

 
 

Sia Kok Sin 
  
 

risis keuangan global terjadi mulai September 2008 
berdampak terhadap negara-negara kuat, maupun negara-

negara yang berkembang. Krisis ini menyebabkan situasi 
perekonomian dunia semakin sulit. Banyak perusahaan besar 
yang mengalami kebangkrutan ataupun bahaya kebangkrutan. Hal 
ini mengakibatkan bahwa banyak perusahaan yang melakukan 
pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawannya sebagai 
upaya untuk bertahan. Situasi seperti ini berdampak dalam 
kehidupan sehari-hari orang Kristen. Di masa krisis seperti ini 
orang Kristen membutuhkan petunjuk-petunjuk penting untuk 
menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Menurut penulis salah 
satu bagian Alkitab yang dapat memberikan beberapa kiat penting 
untuk hidup di masa krisis adalah kitab Amsal. 

  
Dalam studi Perjanjian Lama, kitab Amsal dikategorikan 

dalam bentuk sastra atau ‗genre‘ sebagai kitab Hikmat. Kitab 
Hikmat merupakan kitab yang memberikan petunjuk-petunjuk 
penting bagi seseorang untuk hidup sukses dan berhasil. Kitab 
Amsal berisikan hikmat atau petunjuk-petunjuk penting untuk 
menjalani kehidupan ini. Kitab Amsal ini menjadikan seseorang 
sebagai orang yang berhikmat. Dalam kaitan dengan konsep 
orang berhikmat, Tremper Longman III mengungkapkan: ―Orang 
yang berhikmat hidup dalam keberanian walaupun ia berada di 
tengah berbagai kesulitan yang tak terhindarkan.‖1 Jadi kitab 
Amsal ini merupakan salah satu kitab yang perlu diperhatikan oleh 
orang Kristen dalam masa krisis ini. 

 
Kitab Amsal dengan jelas mengungkapkan bahwa hikmat itu 

berasal dari Tuhan dan diperoleh oleh seseorang melalui hidup 
takut akan Tuhan (Amsal 1:7). Situasi hidup yang sulit atau hidup 
di masa krisis tidak boleh mengikis sikap takut akan Tuhan. Justru 

                                                 
1
 Tremper Longman III, Hikmat dan Hidup Sukses (Jakarta: Persekutuan 

Pembaca Alkitab, 2007), 4. 
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sebaliknya diperlukan sikap takut akan Tuhan. Risnawaty 
Sinulingga mengungkapkan bahwa konsep ―takut akan Tuhan‖ 
dalam kitab Amsal mempunyai empat pengertian, yaitu: 

 
1. ―Takut akan Tuhan‖ berfungsi sebagai disiplin (mûsar) dalam 

pembentukan karakter moral orang yang mencari hikmat. 
Hanya orang yang memiliki karakter moral yang didasarkan 
―takut akan Tuhan‖-lah yang akan mendapatkan hikmat yang 
benar dan dengan benar. 

2. ―Takut akan Tuhan‖ merupakan disiplin bagi cara orang 
mencari pengetahuan atau metode pendekatan dalam dunia 
pengetahuan. 

3. ―Takut akan Tuhan adalah pengajaran moral yang disampaikan 
guru-guru hikmat yang didasarkan pada rasa gentar akan 
kekudusan Allah atau kepatuhan akan undang-undang-Nya. 
Hal ini hanya dengan samar-samar dikemukan dalam kitab 
Amsal; ungkapan ini sering dituliskan berpasangan dengan 
―kebaikan‖, ―kejujuran‖, ―kebenaran‖, dan ―keadilan‖. 

4. Terakhir, ―takut akan Tuhan‖ merupakan refleksi dari 
pemahaman yang benar akan pengajaran moral dalam bentuk 
―takut akan Tuhan‖, yang disebutkan di atas dalam kehidupan 
sehari-hari.‖2 

 
Dalam kaitan dengan Amsal 1:7 C. Hassell Bullock 

mengungkapkan: 
 

Moto ini berfungsi sebagai kompas bagi kitab tersebut. Takut 
akan Tuhan merupakan dasar dari pengetahuan. ―Permulaan‖ 
(1:7) bisa mempunyai arti sementara temporal (―pertama dalam 
urutan‖) atau bermakna kualitatif (―pertama dalam arti 
pentingnya‖).3 

 
Jadi dalam kitab Amsal ―hikmat‖ dan ―takut akan Tuhan‖ tak 

terpisahkan. Orang yang berhikmat atau dapat dikategorikan 
sebagai orang berhikmat hanyalah orang yang takut akan Tuhan. 
Dalam pengejaran hikmat seseorang tidak dapat terlepas dari 
sikap takut akan Tuhan. Begitu juga dalam pengaplikasian atau 

                                                 
2
 Risnawaty Sinulingga, Kitab Amsal 1-9 (Jakarta: BPK, 2007), 86-87. 

3
 C. Hassell Bullock, Kitab-kitab Puisi Dalam Perjanjian Lama (Malang: 

Gandum Mas, 2003), 226. 
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penerapan hikmat dalam kehidupan sehari-hari tak terlepas dari 
konsep takut akan Tuhan. 

  
Dalam masa krisis di mana seseorang membutuhkan hikmat 

untuk dapat bertahan dan berhasil dalam kehidupannya, ia tak 
dapat melepaskan diri dari sikap takut akan Tuhan. Bahkan sikap 
takut akan Tuhan ini menjadi awal atau dasar dalam menjalani 
kehidupan di masa krisis ini. Situasi hidup yang sulit atau hidup di 
masa krisis tidak boleh mengikis sikap takut akan Tuhan, tetapi 
yang diperlukan adalah meningkatkan sikap takut akan Tuhan 
dalam menjalani kehidupan ini. 

  
Kitab Amsal tidak hanya menekankan untuk pencarian 

hikmat secara teoritis, tetapi memberikan pedoman-pedoman 
praktis dalam kehidupan ini. Kitab Amsal memberikan kiat hidup 
(the skill of living). Longman menngungkapkan: ―Hikmat adalah 
pengetahuan praktis yang menolong seseorang untuk mengetahui 
bagaimana bertindak dan bertutur kata dalam situasi-situasi yang 
berbeda.4 Kitab Amsal memberikan pedoman mengenai perilaku 
yang benar dan sikap-sikap penting terhadap hidup ini, dengan 
maksud untuk mencapai kehidupan yang sesuai dengan kehendak 
ilahi.5 

 
Hal yang perlu diperhatikan dalam memahami kitab Amsal 

adalah karakter suatu amsal. Longman menguraikan: ―Sebuah 
amsal hendak mengekspresikan wawasan, pengamatan, atau 
nasihat yang secara populer telah diterima sebagai kebenaran 
umum.‖6 Amsal umumnya diterima sebagai suatu kebenaran 
umum, namun bukanlah kebenaran absolut, karena penerapannya 
tergantung pada situasi dan waktu yang tepat.7 Amsal tidaklah 
sahih secara universal dan kesahihannya tergantung pada situasi 
dan waktu yang tepat.8 Longman mengungkapkan: ―Orang bijak 
mengetahui waktu yang tepat dan situasi yang cocok bagi amsal 
yang sesuai.”9 Amsal bukanlah kata-kata magis yang secara 

                                                 
4
 Longman III, Hikmat dan Hidup Sukses , 14. 

5
 Bullock, Kitab-kitab Puisi Dalam Perjanjian Lama , 208. 

6
 Longman III, Hikmat dan Hidup Sukses , 41. 

7
 Ibid., 53. 

8
 Ibid., 55. 

9
 Ibid. 
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otomatis membawa seseorang hidup sukses dan bahagia.10 
Seseorang perlu bijak menggunakan dan mengaplikasikan amsal 
dalam waktu, situasi dan tempat dengan tepat.11 

 
Di bawah ini beberapa kiat yang penulis anggap penting dan 

cocok untuk menjadi pedoman hidup di masa krisis berdasarkan 
kitab Amsal adalah: 

 
 

Penyerahan Diri kepada Tuhan (Amsal 3:5-12)12 
 

Amsal 3:5-10 mengungkapkan pentingnya penyerahan diri 
sepenuhnya kepada Tuhan. Hal ini nampak dalam beberapa 
kalimat perintah, seperti: percayalah kepada Tuhan (ayt. 5), 
akuilah Dia (ayt. 6), takutlah akan Tuhan dan berpalinglah dari 
kejahatan (ayt. 7), muliakanlah Tuhan dengan hartamu (ayt. 9) 
serta beberapa kalimat larangan atau peringatan, seperti: 
janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri (ayt. 5), 
janganlah mengangkat dirimu bijak (ayt. 7), jangan menolak 
disiplin Tuhan dan jangan meremehkan peringatan-Nya (ayt. 11).  

 
Orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan haruslah 

bergantung kepada-Nya sebagai sumber hikmat ataupun tuntunan 
dan bukannya bergantung kepada pengertian atau kebijakan diri 
sendiri.13 Sinulingga mengungkapkan bahwa perintah dan 
larangan ini tidak bermaksud melarang untuk mempergunakan 
akal sehat untuk mencari yang benar dan salah, namun perintah 
dan larangan ini diberikan oleh karena pola pikir manusia 
seringkali dipengaruhi oleh lingkungan dan hawa nafsu sendiri.14 
Orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan juga harus bersedia 
tunduk dan taat kepada hikmat atau kehendak Tuhan.15 Akibat 
penyerahan dan ketaatan kepada Tuhan, maka Tuhan akan 
memberikan tuntunan yang pasti dan benar dalam langkah hidup 

                                                 
10

 Longman III, Hikmat dan Hidup Sukses , 57 
11

 Ibid. 
12

 Sinulingga, Kitab Amsal 1-9 , 183. 
13

 Ibid., 184. 
14

 Ibid. 
15

 Ibid., 184-5. 
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seseorang serta akan membuang segala hambatan atau memberi 
kekuatan untuk mengatasi hambatan yang dialaminya.16 

 
Banyak orang tidak menyangka akan terjadi krisis keuangan 

global seperti ini. Ini menunjukkan keterbatasan manusia dalam 
memprediksi hal-hal yang akan terjadi. Hal ini juga menunjukkan 
betapa pentingnya manusia untuk menyerahkan diri kepada 
Tuhan, sang Pencipta dan Pengatur kehidupan ini. Apalagi dalam 
menjalani kehidupan di masa krisis, kitab Amsal mengingatkan 
untuk tidak bersandar pada pengertian sendiri atau menganggap 
diri bijak, tetapi biarlah umat Tuhan diingatkan untuk percaya dan 
bersandar kepada Tuhan dalam melewati hari-hari mereka. 
Penyerahan diri kepada Tuhan menyebabkan Tuhan akan 
memberikan hikmat kepada orang percaya untuk mampu 
mengatasi krisis dan akibat-akibatnya dalam kehidupan mereka.  

 
Hal lain yang menarik dari aspek penyerahan diri kepada 

Tuhan adalah muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan 
buah pertama dari segala penghasilanmu (ayt. 9). Istilah ―buah 
pertama‖ di sini dapat mempunyai pengertian ―yang terbaik‖.17 
Persembahan terbaik di sini adalah persembahan persepuluhan 
dari penghasilan di bidang pertanian.18 Orang yang menghormati 
dan menaati Tuhan melalui persembahannya akan diberkati 
dengan berlimpah-limpah.19 Kelimpahan dari Tuhan atau berkat 
Tuhan tidak boleh menjadi motif utama dari persembahan, tetapi 
hal itu merupakan ‗upah‘ (reward) bagi mereka yang memberikan 
persembahan bagi Tuhan. 

 
Oleh karena itu hidup di masa krisis, tidaklah memberikan 

alasan bagi seseorang untuk menghentikan persembahannya, 
karena memberikan persembahan merupakan salah satu aspek 
dari penyerahan diri kepada Tuhan. Tetap memberi persembahan 
di masa krisis justru merupakan bukti bahwa hidup seseorang 
hanya berserah kepada Tuhan dan berkat-Nya. Tuhan pasti akan 
‗membalas‘ mereka yang memberikan persembahannya dengan 
tulus hati melalui berkat-Nya yang berkelimpahan. 
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 Sinulingga, Kitab Amsal 1-9, 185. 
17

 Ibid., 189. 
18

 Ibid. 
19

 Ibid., 190. 



46  JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 
 

 

Hidup Tak Boros 
 
Dalam penjelasan sederhana kitab Amsal Robert Jeffress 

mengungkapkan salah prinsip untuk hidup sukses adalah ―Berapa 
pun yang anda peroleh, pergunakanlah sesedikit mungkin.‖20 Ia 
mengungkapkan bahwa penghasilan tinggi tidak selalu 
menyebabkan orang kaya atau dapat menciptakan jaminan 
keuangan, tetapi cara satu-satunya untuk menciptakan jaminan 
keuangan adalah dengan menggunakan lebih sedikit dibanding 
yang seseorang peroleh.21 Atau dengan ungkapan lain kitab 
Amsal mengajarkan untuk hidup hemat atau tidak boros. 

 
Kitab Amsal mengungkapkan beberapa pola hidup yang 

menyebabkan seseorang untuk hidup boros, yaitu: pesta pora, 
minum-minum dan pelacuran. 

 
Amsal 21:17 
Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan,  
orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan 
menjadi kaya. 
 
Amsal 29:3b 
Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. 
 
Amsal 5:10 
Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan 
kekayaanmu,  
dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang 
tidak dikenal. 

 
Kitab Amsal hanya menyinggung sepintas beberapa pola 

atau kebiasaan hidup yang menyebabkan seseorang hidup boros 
dan mengakibatkan seseorang mengalami kesulitan keuangan. 
Pola atau kebiasaan hidup boros pada masa kini dapat saja 
berbeda jika dibandingkan pada masa kitab Amsal. Justru 
kehidupan masa kini memberikan banyak pencobaan besar untuk 
hidup boros, di antaranya kartu kredit. Pada masa kini kartu kredit 

                                                 
20

 Robert Jefferss, Rahasia Salomo. 10 Kunci Untuk Meraih Keberhasilan 
Yang Luar Biasa Dari Kitab Amsal (Jakarta: Immanuel, 2005), 67-94. 

21
 Ibid., 71. 
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sangat mudah didapatkan. Memang kartu kredit dapat berguna 
bagi seseorang, apabila digunakan dengan bijak, namun secara 
umum kartu kredit memberikan peluang besar untuk hidup 
konsumtif. Belum lagi di beberapa kota besar di Indonesia, 
pembayaran dengan kartu kredit memungkinkan potongan atau 
diskon, yang seolah-olah mengesankan ‗penghematan‘, namun 
sebenarnya mendorong seseorang untuk membeli, mengkonsumsi 
atau memiliki lebih dari yang dibutuhkan.  

 
Dalam buku The Mindful Money Guide Marshall Glickman 

mengutip pandangan Ralph Nader—kritikus yang menolak 
memiliki kartu kredit—  yang berpendapat bahwa kartu kredit 
membantu mensahkan konsumsi yang sembarangan dan penerbit 
kartu kredit mendorong konsumen agar memupuk utang.22 
Walaupun Glickman tidak memungkiri bahwa kebanyakan orang 
membutuhkan kartu kredit dalam hidupnya, namun ia lebih 
menganjurkan orang untuk membayar secara tunai.23 Dalam masa 
krisis ini seorang harus sungguh bijaksana dalam memiliki dan 
menggunakan kartu kredit, sehingga ia tidak makin terjerumus 
dalam pola hidup boros. 

 
Salah satu kiat hidup di masa krisis adalah hidup tidak boros 

atau hidup hemat. Sikap hidup ini memagari seseorang untuk tidak 
jatuh dalam pola hidup ―Besar Pasak Daripada Tiang‖. Hidup tidak 
boros atau hemat memungkinkan seseorang untuk dapat 
mempunyai ―dana cadangan keuangan‖ yang mana dapat 
digunakan untuk situasi darurat ataupun membantu orang lain. 
Sebaliknya hidup boros merupakan pola hidup yang makin 
menjeremuskan seseorang dalam lubang krisis yang semakin 
dalam.  

 
Kitab Amsal mengingatkan dan mengajarkan hidup hemat 

atau tidak boros bagi umat Tuhan, sehingga mereka dapat 
menikmati kehidupan ini dengan baik. Setiap orang perlu 
memeriksa dan menyelesaikan ‗titik-titik‘ boros dalam kehidupan 
mereka dan belajar hidup dengan prinsip ―Lebih Besar 

                                                 
22

 Marshall Glickman, The Mindful Money Guide (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2000), 185. 
23

 Ibid., 185, 189. 
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Pendapatan Daripada Pengeluaran‖, sehingga dapat bertahan 
dalam masa krisis ini. 

  
Apa Adanya dan Tak berlagak Kaya 

 
Kehidupan masa kini sangat menekankan pada gaya hidup 

dan penampilan yang ―wah‖ (glamour). Umumnya untuk 
mempunyai gaya hidup dan penampilan yang ―wah‖ itu dibutuhkan 
pendanaan yang besar. Ketika krisis menyebabkan seseorang 
tidak lagi mampu mendanai gaya hidup dan penampilan yang 
―wah‖ ini, ia harus belajar jujur dengan kondisinya. Ia tidak perlu 
berlagak kaya atau mampu dengan gaya mendanai gaya hidup 
dan penampilannya. Jika ia tidak berani jujur dengan kondisinya, 
ia akan terjerat pelbagai kesulitan, khususnya utang. 

 
Amsal 12:9 
Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri  
dari pada berlagak besar, tetapi kekurangan makan. 
 
Amsal 13:7 
Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-
apa, ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya 
banyak. 

 
Kitab Amsal mengajarkan umat Tuhan untuk gaya hidup 

―Apa Adanya dan Tak Berlagak Kaya‖. Gaya hidup ini sangat 
penting untuk dapat bertahan di masa krisis. Dalam mengomentari 
Amsal 12:9 Richard J. Clifford mengungkapkan: ―To be valid, the 
opinion of others must have a foundation in reality. Substance 
without recognition by others is preferable to recognition by others 
without substance.‖24 Sedangkan dalam mengomentari Amsal 
13:7 Clifford mengungkapkan: ―Money or its lack does not define a 
person, and often provides little insight about the quality of a 
person.‖25Sikap dan gaya hidup ―Apa Adanya‖ dan tidak 
menjadikan kekayaan sebagai harga dan identitas diri merupakan 
suatu hal yang perlu dipelajari dan dihayati oleh setiap orang yang 
terkena dampak krisis global saat ini.  

                                                 
24

 Richard J. Clifford, Proverbs (Louisville: Westminster John Knox Press, 
1999), 130-1. 

25
 Ibid., 137. 
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Dapat saja seseorang dikenal sebagai ‗orang kaya‘ sebelum 
masa krisis, namun ketika krisis menerpanya, ia sebenarnya tidak 
lagi masuk dalam kategori ‗orang kaya‘. Krisis dapat saja 
menyebabkan seseorang tak mampu membiayai gaya hidup 
biasanya. Dalam situasi seperti ini kitab Amsal mengingatkan 
pentingnya kejujuran dengan kondisi diri. Kalau tak punya (baca 
―kaya‖), janganlah berlagak seperti orang kaya, karena justru akan 
menjerumuskan diri. Dalam situasi seperti ini seseorang perlu 
belajar menerima kondisi diri apa adanya. Ketidakmampuan 
menerima kondisi diri dapat menyebabkan seseorang dapat saja 
mengambil jalan nekat, yaitu bunuh diri. Sejak krisis keuangan 
global ini terjadi, kasus bunuh diri taipan bisnis meningkat, di 
antaranya: Thierry Magon de la Villehuchet (konglomerat 
Perancis) yang menyayat nadi pergelangan tangan kiri hingga 
tewas dan Aldof Merckle (Jerman), orang terkaya ke-94 versi 
Forbes 2008yang menabrak diri ke kereta api.26 

 
Jujur dengan kondisi yang dihadapi tidak membawa 

seseorang untuk menyerah dengan keadaan, tetapi sebagai 
langkah awal untuk bangkit bersama dengan Tuhan.  

 
Amsal 11:8  
Orang benar diselamatkan dari kesukaran, 
lalu orang fasik menggantikannya.‖ 
 
Amsal 24:16 
Sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, 
tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana.‖ 

 
Rajin dan Kerja Keras dan Cerdas 

 
Situasi krisis dapat melemahkan semangat orang dalam 

bekerja. Hal ini disebabkan oleh karena banyak beban yang harus 
dipikirkan dan dipikul, seperti kerugian dan utang atau kredit. 
Berkurang atau hilangnya semangat kerja sangatlah berbahaya, 
karena krisis keuangan global pasti akan menyebabkan 
banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Perusahaan akan 
merampingkan usahanya dan melakukan efesiensi dalam segala 

                                                 
26

 Jawa Pos, Kamis 8 Januari 2009, 5. 
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bidang. Salah satu kiat yang dapat menghindarkan atau paling 
tidak menjauhkan seseorang dari PHK adalah mempunyai kualitas 
kerja yang baik. Seseorang yang mempunyai kualitas kerja yang 
baik akan menjadi orang-orang terakhir yang ditempatkan dalam 
daftar PHK. Kualitas kerja yang baik umumnya berkaitan dengan 
rajin dan kerja keras. 

 
Memang kitab Amsal mendengungkan prinsip ―rajin dan 

kerja keras‖ bagi umat Tuhan dengan cara mengungkapkan 
secara antitetis, yaitu peringatan terhadap kemalasan. Peringatan 
terhadap kemalasan banyak ditemukan dalam kitab Amsal. 

 
Amsal 10:4 
Tangan yang lamban membuat miskin, 
tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. 
 
Amsal 13:4 
Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, 
sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. 
 
Amsal 10:26 
Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, 
demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. 
 
Amsal 12:24 
Tangan orang rajin memegang kekuasaan, 
tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. 
 
Amsal 18:9 
Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya 
sudah menjadi saudara dari si perusak. 
 
Amsal 19:2 
Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik;  
orang yang tergesa-gesa akan salah langkah 
 
Amsal 21:5 
Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan 
kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan 
mengalami kekurangan. 
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Kitab Amsal sangat menekankan korelasi antara kerajinan 
dengan keberhasilan atau kesuksesan ataupun kemalasan 
dengan kemiskinan dan kesusahan. Ini merupakan prinsip umum 
dalam kehidupan. Memang Amsal 19:2 dan 21:5 mengingatkan 
hal yang penting, yaitu bahwa kerajinan tanpa pengetahuan dapat 
disejajarkan dengan ketergesa-gesaan dan kerajinan itu perlu 
dilengkapi dengan pengetahuan. R. Murphy dan E. Huwiler dalam 
mengometari Amsal 19:2 menyebutkan bahwa kerajinan tanpa 
pengetahuan yang dibandingkan ketergesa-gesaan menunjuk 
kepada aktivitas yang tak bertujuan dan terencana.27 Sedangkan 
dalam mengomentari Amsal 21:5 Clifford mengungkapkan: ―The 
diligent will end up with earnings, for they take time to plan and 
reflect. Frenetic activity leads to waste.‖28  

 
Dalam situasi yang ‗normal‘ saja kerajinan merupakan 

sesuatu yang sangat penting dalam menjalani kehidupan. Di masa 
krisis kerajinan merupakan suatu gaya bekerja yang tak dapat 
ditawar lagi. Tidak sekedar rajin bekerja, tetapi bekerja yang 
terencana dan bertujuan. Dengan kata lain ―bekerja keras dan 
cerdas‖. Justru dalam situasi krisis, setiap orang harus 
meningkatkan kualitas kerja mereka untuk dapat bertahan dan 
menghadapi krisis. Di masa krisis seseorang harus bekerja keras 
dan cerdas. Seseorang yang mempunyai kualitas kerja yang baik 
akan menjadi orang-orang terakhir yang ditempatkan dalam daftar 
PHK. 

 
Hidup Berbagi 

 
Masa krisis tidak boleh menghalangi seseorang untuk 

kehilangan gaya hidup berbagi kepada 51esame. Masa krisis 
janganlah memberhentikan seseorang untuk bermurah hati 
kepada sesamanya yang membutuhkan. Masa krisis bukanlah 
alasan untuk berhenti membawa persembahan bagi Tuhan. Kitab 
Amsal justru menekankan pentingnya hidup berbagi. Hidup 
berbagi justru akan membawa seseorang untuk menikmati berkat 
Tuhan secara berkelimpahan dalam hidupnya. Hidup berbagi 
dengan bijaksana tidak akan membawa seseorang jatuh miskin. 

                                                 
27

 R. Murphy and E. Huwiler, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs 

(Peabody: Hendrickson Publishers, Inc., 1999), 94. 
28

 Clifford, Proverbs, 189. 
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Amsal 3:9-10 
Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil 
pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-
lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan 
bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah 
anggurnya. 
 
Amsal 11:24-25 
Ada orang yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, 
ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu 
berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi 
kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi 
minum. 
 
Amsal 14:31 
Siapa menindas orang yang lemah (miskin)29, menghina 
Penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang 
miskin, memuliakan Dia. 
 
Amsal 19:27 
Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah 
(miskin), memiutangi TUHAN, yang akan membalas 
perbuatannya itu. 
 
Amsal 22:9 
Orang yang baik hati akan diberkati,  
karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. 

 
Krisis keuangan yang terjadi menimbulkan dampak 

bermacam-macam dalam kehidupan manusia. Ada yang sangat 
terpukul dan terpuruk. Ada yang masih tidak terlalu terpukul dan 
dapat hidup cukup baik. Bagi mereka yang sangat terpukul dan 
terpuruk mungkin sudah tidak dapat lagi berbagi, oleh karena 
mereka masih harus menyelesaikan beban-beban utang mereka. 
Tetapi bagi mereka yang masih dapat hidup cukup baik, saat ini 
merupakan saat yang baik untuk hidup berbagi kepada sesama, 
khususnya mereka yang membutuhkan. Pada saat seperti ini 
justru dibutuhkan sikap hidup berbagi, karena memang banyak 

                                                 
29

 Dalam kitab Amsal istilah ‗orang lemah‘ dapat mempunyai arti ‗orang miskin‘. 
Apalagi dalam ayat ini istilah ‗lemah‘ disejajarkan dengan  istilah ‗miskin‘. 
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orang yang membutuhkan uluran tangan sesama mereka. Hidup 
berbagi dengan bijaksana di tengah krisis tidaklah akan membuat 
seseorang hidup kekurangan, justru Tuhan akan memberkati 
orang yang baik hati dan murah hati.  

 
Dalam mengomentari Amsal 11:24-25 Derek Kidner 

mengungkapkan adanya paradoks dalam hidup berbagi, yaitu 
mereka yang memberi tidaklah kehilangan atau berkurang, tetapi 
justru akan mendapatkan lebih.30 Sebaliknya mereka yang 
menahan atau menghemat, mereka tidak akan berlebihan, tetapi 
justru akan berkekurangan.31 Inilah paradoks Ilahi. Saat krisis 
justru merupakan saat yang baik untuk seseorang belajar hidup 
berbagi dengan bijaksana kepada sesama, khususnya mereka 
yang membutuhkan. 

 
Walaupun kitab Amsal tidak memberikan langkah-langkah 

mekanis atau jalan ―instan‖ untuk seseorang terlepas dari dampak 
krisis keuangan global, tetapi kitab Amsal memberikan beberapa 
kiat praktis yang penting diperhatikan untuk tetap hidup ―survive‘ 
atau bahkan hidup maksimal di tengah krisis ini. Krisis dapat 
terjadi kapan dan di mana saja, tetapi orang berhikmat (baca 
―Takut akan Tuhan‖) mampu hidup di tengah segala macam krisis. 
Kitab Amsal memberikan pedoman mengenai perilaku yang benar 
dan sikap-sikap penting terhadap hidup ini, dengan maksud untuk 
mencapai kehidupan yang sesuai dengan kehendak ilahi,32 
termasuk di masa krisis ini. 

 

                                                 
30

 Derek Kidner, Proverbs (Downers Grove: Inter-Varsity Press, 1964), 93-94. 
31

 Ibid. 
32

 Bullock, Kitab-kitab Puisi Dalam Perjanjian Lama, 208. 
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YESUS DITENGAH KRISIS GLOBAL 
 
 

Agung Gunawan 

 

PENDAHULUAN 

unia sedang berada didalam krisis global yang maha dasyat. 
Krisis tidak hanya dialami oleh negara-negara yang kecil saja 

namun juga dihadapi oleh negara-negara yang besar seperti 
Amerika Serikat , negara-negara Eropa serta negara-negara Asia 
seprti  Cina, Jepang, dll. Krisis sedang menggerogoti dan merusak 
sendi-sendi kehidupan manusia. Krisis global menyebabnya 
munculnya krisis multi dimensi yang melanda umat manusia 
ditengah jagat raya yang kita diami ini. Manusia sedang menuju 
kepada kehancuran yang tiada terkira.  
 

Krisis global merupakan ancaman yang sangat menakutkan 
bagi umat manusia yang hidup didalam dunia. Krisis global 
membawa pengaruh yang sangat dasyat bagi keberlangsungan 
hidup manusia. Krisis global membuat manusia hidup dalam 
ketakutan dan kecemasan. Krisis global membuat manusia 
kehilangan akal dan asa. Ditengah kondisi seperti ini, manusia 
membutuhkan seseorang yang mampu melepaskan manusia dari 
belenggu krisis global yang sedang melilit dengan kuatnya. 
Manusia membutuhkan seseorang yang sanggup membawanya 
keluar dari kegelapan dunia yang mencekam dan masuk kedalam 
terang yang penuh harapan. Siapakah yang sanggup menolong 
manusia yang sedang dihimpit oleh krisis global ini? Apakah yang 
mampu menyelamatkan manusia yang sedang terpuruk tidak 
berdaya ini? Hartakah? Kedudukankah? Kekuasaankah? 
Kepandaiankah? Semua itu tidak sanggup dan tidak mampu 
menolong manusia untuk dapat bertahan dalam menghadapi krisis 
global ini. Yesuslah satu-satunya pribadi yang mampu 
memberikan pertolongan bagi manusia dalam krisis global. 
Yesuslah jawaban bagi manusia didalam dunia yang sedang 
dihantam oleh krisis global. Siapa itu Yesus? Apa yang bisa Yesus 
kerjakan bagi umat manusia yang sedang dilanda krisis global? 
Apa relevansi kehadiran Yesus didalam dunia bagi insan manusia 

D 
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yang kehilangan harapan ditengah hantaman gelombang krisis 
global yang berbahaya ini?  
 

Dalam tulisan ini akan dipaparkan tentang pribadi Yesus dan 
relevansi Yesus bagi pergumulan hidup manusia dalam 
menghadapi krisis global yang tiada akan pernah berakhir. Dalam 
tulisan ini akan diungkapkan tentang apa saja dampak negatif dari 
krisis global dan apa karya nyata Yesus bagi umat manusia yang 
sedang dilanda krisi global. Kiranya tulisan ini dapat menjadi oase 
ditengah tandusnya kehidupan yang diakibatkan oleh krisis global.        
 

NUBUAT KEDATANGAN MESIAS 

Kedatangan Yesus ternyata sudah dinubuatkan jauh-jauh 
hari sebelum Ia dilahirkan oleh Maria disebuah kandang yang 
sederhana di sebuah dusun yang bernama Betlehem. 1Ada 
banyak nabi-nabi yang menubuatkan kelahiran Yesus yang sangat 
fenomenal dan salah satu dari nabi-nabi tersebut adalah nabi 
Yesaya. Nubuatan nabi Yesaya tentang kelahiran bayi Yesus 
terjadi tatkala bangsa Israel berada dalam masa-masa yang sulit 
dan mereka seakan hidup ditengah-tengah kondisi yang penuh 
dengan kegelapan. Saat itu bangsa Israel sedang berada didalam 
pembuangan diamana mereka dijajah dan ditindas oleh bangsa 
lain. Bangsa Israel hidup tanpa memiliki harapan tentang masa 
depan. Masa depan mereka sangat suram bahkan cenderung 
gelap. 

 
Didalam situasi dan kondisi seperti ini mereka menantikan 

munculnya secercah harapan bagi pemulihan kondisi mereka. 
Mereka sungguh menanti-nantikan hadirnya terang dari surga 
yang akan mengubah masa depan suram menjadi masa depan 
yang penuh harapan. Ternyata jeritan jiwa dan doa mereka 
terjawab. Melalui nabi Yesaya, Allah menyampaikan kabar 
sukacita yang ditunggu-tungguh oleh umat Israel yaitu hadirnya 
seorang penolong yang akan membebaskan mereka dari 
belenggu kegelapan hidup ditengah-tengah masa pembuangan.  

 

                                                 
1
 Emery H. Bancroft, Christian Theology: Systematic and Biblical, (Grand 

Rapids: Academic Book, 1976), 76. 
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Penolong yang dijanjikan adalah seorang bayi laki-laki yang 
akan dilahirkan oleh seorang perawan. Bayi laki-laki yang 
dijanjikan bukanlah sembarang bayi yang sama dengan bayi-bayi 
yang ada didalam dunia ini. Bayi laki-laki yang akan lahir adalah 
bayi yang lain daripada yang lain karena sebenarnya ia adalah 
manusia ilahi yang artinya bahwa bayi tersebut sejatinya adalah 
Allah yang menjadi manusia.2 Kebenaran ini dinyatakan dari nama 
atau sebutan yang disandang oleh bayi yang dijanjikan itu. 
Siapakah nama bayi yang dinubuatkan itu? Apa relevansi nama 
yang disandang oleh bayi itu bagi pergumulan umat manusia 
ditengah-tengah dunia yang gelap dan sedang terpuruk akibat dari 
krisis global? 

      
NAMA MESIAS DAN RELEVANSINYA 

   
PENASEHAT YANG AJAIB ( WONDERFUL COUNSELOR) 

Yesus sang bayi yang dinubuatkan kelahirannya  oleh nabi 
Yesaya disebut sebagai Penasehat yang Ajaib. Penasehat 
merujuk kepada konselor yaitu seseorang yang pekerjaannya 
memberikan nasehat bagi orang-orang yang datang kepadanya 
(konseli)dengan membawa berbagai macam permasalahan hidup 
yang mereka hadapi. Seorang konselor memiliki kemampuan 
untuk mendengar, menganalisa dan kemudian melakukan terapi 
untuk konselinya untuk dapat menyembuhkan dia dari gangguan 
psikologis yang dihadapinya.   

 
Yesus disebut sebagai Penasehat menunjukkan bahwa Ia 

memiliki kemampuan untuk menolong manusia yang memiliki 
berbagai macam pergumulan hidup yang membawa kepada 
gangguan ketenangan jiwanya. Kalau begitu apa bedanya Yesus 
dengan konselor-konselor yang ada dalam dunia ini? Ada 
perbedaanya yang sangat esensial antara Yesus dengan 
konselor-konselor yang ada didalam dunia. Yesaya dengan tegas 
dan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah bukan Penasehat atau 
konselor biasa tetapi Ia adalah Penasehat  Ajaib. Apa makna yang 
terkandung dalam kata Ajaib?  

                                                 
2
 James Montgomery Boice, Foundations of the Christan Faith, (Downers 

Grove: Inter Varsity Press, 1986), 267.  
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Kata Ajaib memiliki pengertian bahwa Yesus adalah seorang 
konselor yang sempurna. Sempurna dalam memahami 
pergumulan manusia secara mendalam. Yesus sungguh mengerti 
apa yang dirasakan oleh manusia dalam dunia ini. Yesus tahu apa 
yang sedang dihadapi dan dirasakan oleh seseorang yang tidak 
diketahui oleh orang lain bahkan mungkin oleh sipenderita itu 
sendiri. Yesus mengerti bahasa tetesan air mata yang mengalir 
dipelupuk mata insan manusia yang hidup didalam dunia yang 
sarat dengan duka nestapa.  

 
Yesus disebut sebagai Penasehat yang Ajaib juga berarti 

bahwa Ia mau dan mampu untuk menanggung beban yang berat 
yang sedang menindih umat manusia. Hal ini terbukti dengan 
ajakan dan tawaran Yesus kepada manusia,‖Marilah kepada-Ku, 
semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan 
kelegaan kepadamu‖3 Dengan kata lain bahwa Yesus sanggup 
membebaskan manusia dari segala macam belenggu yang melilit 
hidupnya. Yesus melalui bilur-bilurnya membawa pemulihan bagi 
luka-luka batin yang ditimbulkan oleh kerasnya hantaman dan 
ganasnya deraan gelombang kehidupan. Yesus melalui kematian-
Nya melepaskan manusia dari belenggu dosa yang membawa 
manusia kepada kebinasaan yang kekal. Yesus melalui 
kebangkitan-Nya membawa harapan baru bagi manusia yang 
tidak berpengharapan dalam dunia yang suram ini. Sungguh 
Yesus sebagai Penasehat yang Ajaib sanggup membawa 
perubahan yang sempurna dan menyeluruh dalam hidup manusia.  

 
Krisis global menyebabkan banyak orang mengalami stress, 

depresi dan gangguan jiwa. Banyak insan manusia yang hidupnya 
remuk redam dan hancur berantakan karena hantaman badai 
krisis global yang sangat kuat. Akibatnya tidak sedikit orang yang 
tidak mampu lagi menghadapi tekanan hidup dan mengambil jalan 
pintas dengan melakukan bunuh diri. Didalam dunia ini tidak ada 
seorangpun yang sanggup memberikan pertolongan yang 
sempurna dan menyeluruh.   Konselor-konselor  didalam dunia 
hanya memiliki kemampuan untuk memahami  pergumulan dan 
perasaan konselinya secara dangkal. Selain daripada itu konselor 
didalam dunia juga tidak akan mau dan mampu menanggung 
beban serta pergumulan yang dihadapi oleh konselinya. Hanya 

                                                 
3
 Matius 11:28 
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Yesus, Sang Penasehat Ajaib, adalah satu-satunya jawaban bagi 
segala persoalan dunia. Yesus sanggup memberi kekuatan bagi 
yang lemah, member kemenangan bagi mereka yang menyerah 
dan memberi gairah kehidupan bagi mereka yang patah 
semangat.4 Yesus sungguh dibutuhkan oleh manusia yang berada 
dalam dunia yang sedang mengalami krisis global yang 
mengerikan ini. Oleh sebab itu manusia harus segera lari dan 
datang kepada Yesus yang adalah Penasehat Ajaib untuk 
mendapatkan pendhiburan dan kekuatan yang sejati dalam 
menghadapi krisis global. 

  
ALLAH YANG PERKASA (THE MIGHTY GOD) 

Yesus sang Mesias yang dijanjikan juga disebut sebagai 
Allah Yang Perkasa. Allah Yang Perkasa merujuk kepada 
Pahlawan yang Hebat (great hero). 5 Pahlawan adalah seorang 
yang mampu untuk menaklukkan musuh-musuh yang berusaha 
untuk mengalahkan dan menghancurkan sebuah negara atau 
bangsa. Pahlawan memiliki keberanian yang luar biasa dalam 
menghadapi segala musuh.  Bahkan seorang pahlawan rela untuk 
mempertaruhkan nayawanya demi kemenagan dan kemerdekaan 
bangsa dan negaranya.  

 
Yesus adalah pahlawan yang besar dan hebat bagi umat 

manusia yang sanggup dan mampu untuk menghancurkan musuh 
manusia. Umat manusia memiliki musuh yang sangat kejam yang 
terus menyerang dan berusaha untuk menghancurkan manusia. 
Musuh manusia yang sangat berbahaya adalah iblis karena ia 
selalu mencari kesempatan untuk menjerumuskan manusia 
kedalam jurang dosa. Iblis diumpamakan seperti singa yang siap 
untuk menerkan mangsa-mangsanya yang terlena dan tidak 
waspada.6 Dalam krisis dunia global ini iblis menggunakan 
kesempatan dalam kesempitan untuk membujuk manusia masuk 
kedalam perangkap dosa. Ditengah-tengah hidup yang serba sulit 
ini iblis menawarkan gaya hidup Hedonisme untuk membuat 
manusia lupa akan kesulitan hidup yang dihadapi. Hedonisme 

                                                 
4
 Oswalt, John N. Oswalt. The NICOT: The Bok Of Isaiah Chapter 1-39, 

(Grand rapids: W.B. Eerdmans Publishing Company, 1986),  247. 
5
 Ibid. 

6
 I Petrus 5:8 
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adalah gaya hidup yang mengedepankan kesenangan diatas 
segala-galanya. Manusia boleh melakukan apa saja dalam hidup 
ini yang penting menyenangkan. Manusia tidak peduli apa yang 
dilakukan akan merugikan diri sendiri atau orang lain. Korban dari 
serangan iblis yang satu ini adalah kaum muda.  

 
Banyak kaum muda yang jatuh kedalam kehidupan sex 

bebas. Menurut data penelitian bahwa 63 % remaja di Indonesia 
sudah melakukan hubungan seks diluar nikah. Akibatnya angka 
kehamilan diluar nikah yang diikuti dengan aborsi dikalangan 
remaja meningkat tajam. Para mahasiswa yang adalah kaum 
intelektual justru banyak yang jatuh dalam kehidupan seks bebas. 
Menurut sebuah penelitian bahwa 70 % mahasiswi yang hidup 
dikota pelajar sudah tidak perawan lagi. Artinya mereka telah 
melakukan hubungan seks diluar nikah. Pornografi dan cyber seks 
juga telah merasuki banyak kaum muda yang membawa kepada 
kerusakan moral. Selain daripada itu, angka penderita HIV AIDS di 
Indonesia juga semakin meningkat seiring dengan meningkatnya 
penggunaan narkoba dikalangan kaum muda, khususnya 
menggunakan jarum suntik secara bergantian.  
 

Kemerosotan moral bukan hanya terjadi dikalangan kaum 
muda namun telah melanda segala lapisan masyarakat. Dalam 
kehidupan keluarga, infidelitas dan perselingkuhan yang berakhir 
dengan perceraian banyak terjadi dan dialami oleh pasangan-
pasangan suami istri. Dalam pemerintahan, demi 
mempertahankan diri untuk dapat hidup dalam situasi yang sulit 
ini, banyak pejabat-pejabat yang melakukan korupsi dan 
manipulasi terhadap keuangan Negara tanpa mau tahu 
dampaknya bagi bangsa dan negara. Dalam dunia bisnis tidak 
sedikit orang yang tega menipu orang lain demi mendapatkan 
keuntungan pribadi yang sebanyak-banyaknya. Dan masih banyak 
daftar panjang fakta-fakta tentang kemerosotan moral manusia 
yang tidak akan pernah selesai untuk dituliskan disini. Hal ini 
menunjukkan bahwa iblis telah mampu memperdaya dan 
mengalahkan manusia dan manusia tidak berdaya untuk melawan 
serangan iblis. Manusia bertekuk lutut dihadapan iblis yang sangat 
cerdik dan licik.  
 

Apakah manusia masih memiliki harapan untuk bisa terluput 
dari panah api si jahat? Apakah manusia masih mampu untuk 
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melawan kuasa dan kekuatan iblis dan dapat menang dalam 
peperangan rohani? Dengan kekuatan dan kemampuan sendiri 
manusia mustahil dapat menhadapi serangan iblis dengan segala 
tipu dayanya. Karena pada dasarnya manusia telah mengalami 
kehancuran total akibat dari dosa Adam dan Hawa ditaman Eden. 
Oleh sebab itu manusia selalu kalah dan gagal ketika menghadapi 
serangan iblis.  
 

Itulah sebabnya Yesus datang kedalam dunia untuk menjadi 
pahlawan bagi manusia yang tidak berdaya melawan si iblis. 
Yesuslah satu-satunya pribadi yang mampu memadamkan panah 
api sijahat. Yesuslah yang kuasa menghancurkan kepala si ular. 
Yesuslah yang sanggup meluputkan manusia dari jerat si 
pendusta. Yesuslah satu-satunya pengharapan bagi manusia 
untuk dapat menang dalam peperangan rohani melawan roh-roh 
jahat danpenguasa-penguasa diudara yaitu si setan.  
 

Oleh sebab itu hanya dekat dengan Yesus saja, sang 
Pahlawan yang Perkasa, manusia akan kuat dan tangguh dalam 
menghadapi serangan dari musuh abadi yaitu iblis. Dekat dengan 
Yesus berarti memiliki hubungan yang intim dengan Yesus melalui 
berdoa dan membaca Alkitab dalam saat teduh setiap hari. Dekat 
dengan Yesus juga berarti hidup selalu takut akan Tuhan dengan 
selalu mentaati perintahNya dan menjauhi laranganNya.  Dengan 
demikian maka iblis akan gentar dan lari dari hadapan orang yang 
dekat dengan Yesus.     

     
BAPA YANG KEKAL (EVERLASTING FATHER)  

Yesus namanya juga disebut sebagai Bapa Yang Kekal. 
Bapa merujuk kepada  Allah Khalik langit dan bumi. Allah Bapa 
adalah pencipta dunia dengan segala isinya dari sesuatu yang  
tidak ada menjadi ada. Allah Bapa bukan hanya menciptakan 
segala sesuatu tetapi juga memelihara dan menjaga semua 
ciptaan-Nya. Pemeliharaan Bapa terhadap mahluk ciptan-Nya 
sungguh cermat dan menakjubkan. Tidak ada satu mahlukpun 
dalam buana ini yang terlewati oleh karya pemeliharaan Bapa 
yang sempurna, termasuk manusia. Pemeliharaan dan 
perlindungan Bapa sungguh nyata dan terbukti . 
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Krisis global ternyata juga membawa dampak kepada 
kesejahteraan manusia. Krisis financial mengancam  sendi-sendi 
perekonomian dunia.  Dalam bidang ekonomi, baik negara-negara 
yang besar maupun negara-negara yang kecil sedang 
menghadapi kehancuran yang sangat luar biasa. Nilai saham 
merosot secara tajam. Akibatnya banyak perusahaan-perusahan 
yang mengalami kerugian yang maha besar dan membawa 
kepada kebangkrutan yang tidak pernah terbayangkan 
sebelumnya. Sebagai konsekwensi logis, perusahaan perusahaan 
diberbagai negara tidak mampu lagi membayar gaji karyawan-
karyawan mereka. Kalau sudah demikian maka pemutusan 
hubungan kerja (PHK) tidak dapat dielakkan.  Hal ini 
menyebabkan pengangguran terjadi dimana-mana, termasuk di 
Indonesia. Hari ini banyak penduduk Indonesia yang tidak bekerja 
karena PHK atau karena terbatasnya lapangan kerja. Banyak 
sarjana S1, S2 bahkan S3 yang menggantungkan ijazah mereka 
sebagai pajangan dikamar saja. Akibatnya banyak orang yang 
kuatir dan takut akan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kekuatiran 
ini menyebabkan banyak orang melakukan tindakan-tindakan 
yang tidak pantas untuk dilakkan seperti mencuri, merampok, dan 
banyak yang menjual diri mereka sebagai pelacur (wanita) dan 
gigolo (pria) demi untuk mendapatkan uang untuk memenuhi 
kebutuhan hidup mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka 
tidak mengenal Allah Bapa. Bagi orang yang mengenal Bapa, ia 
pasti tidak akan hidup dalam kekuatir dan melakukan hal-hal yang 
tidak terpuji. Yesus berkata,‖Janganlah kuatir akan hidupmu, akan 
apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kuatir 
pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai…Semua 
itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan 
tetapi Bapamu yang disorga tahu, bahwa kamu memerlukan 
semuanya itu.‖7 Kekuatiran yang berlebihan bukan membawa 
kepada kebaikan justru sebaliknya membawa kepada kehancuran. 
Oleh sebab itu Yesus berkata, ―Siapakah diantara kamu yang 
karena kekuatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan 
hidupnya?‖8 Bagi orang-orang yang percaya tidak perlu hidup 
dalam kekuatiran karena mereka memiliki Bapa yang adalah 
sumber dari segala berkat karena Ia adalah pemilik dunia dengan 
seantero isinya.   

                                                 
7
 Matius 6:25, 32. 

8
 Matius 6:27. 
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Yesus disebut bukan sekedar Bapa tapi Bapa yang Kekal. 
Hal ini membedakan dengan bapak-bapak yang ada didalam 
dunia. Bapak-bapak yang ada didalam dunia memang 
berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan serta memelihara 
kehidupan anak-anaknya. Namun apa yang mereka lakukan 
bersifat sementara saja. Mereka bisa kehilangan pekerjaan 
sehingga mereka tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan anak-
anaknya. Mereka juga bisa sakit bahkan meninggal sehingga tidak 
mampu lagi menjadi sandaran hidup bagi keluarganya. Tidak 
demikian halnya dengan Yesus. Ia adalah Bapa yang Kekal yang 
menyatakan bahwa pemeliharaanNya terhadap manusia tidak 
akan pernah berhenti sedetikpun. Oleh sebab itu didalam Dia ada 
kecukupan, ketenangan dan perlindungan yang sejati. Yesus 
sungguh satu-satunya harapan bagi manusia didalam dunia yang 
sedang dilanda kekuatiran yang maha dasyat karena krisis global 
yang telah menghancuran perekonomian dunia.  Oleh sebab itu 
manusia perlu berharap dan bersandar kepada Yesus yang 
adalah Bapa yang Kekal.         
 
RAJA DAMAI (THE PRINCE OF PEACE) 
 

Yesus disebut Raja Damai. Nama ini menunjukkan bahwa 
Yesus adalah Raja yang berdaulatan atas hidup manusia. Namun 
Yesus bukan sekedar raja seperti raja-raja atau pemimpin-
pemimpin yang ada didalam dunia ini yang selalu menciptakan 
kekacauan dan menyebabkan hilang rasa aman dan damai bagi 
rakyatnya.  Yesus adalah raja surgawi yang datang kedalam dunia 
untuk membawa rasa damai (aman) dan menciptakan 
perdamaiaan diantara umat manusia.9 Raja seperti inilah yang 
sedang dibutuhkan oleh insan manusia didalam buana yang 
sedang kacau balau ini.       
  

Krisis global bukan saja melumpuhkan perekonian dunia, 
merusak moral manusia, tetapi juga menggerogoti rasa aman dan 
damai didalam dunia yang fana ini. Manusia hari ini  kehilangan 
rasa aman karena dihantui oleh ketakutan terhadap keselamatan 
hidupnya. Sebagai dampak dari meningkatnya angka 
pengangguran maka angka kejahtan dan kriminalitas juga 

                                                 
9
 Millard J. Erickson, Christian Theology, (Grand Rapids: Baker Book House, 

1985), 767. 
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terkerek. Karena manusia memiliki kebutuhan sandang, pangan 
dan papan yang harus dipenuhi  maka ketika usaha yang halal 
sudah tetutup, manusia terpaksa  memilih upaya yang haram agar 
supaya mereka tetap dapat mempertahankan hidupnya. Disini 
terjadi krisi s sosial dimana tidak ada lagi kepedulian dan 
kepekaan terhadap orang lain. Tidak peduli apakah yang ia 
lakukan merugikan orang lain atau tidak. Pokoknya yang penting 
saya bisa bertahan hidup. Mereka menganut prinsip ―kill or to be 
killed.‖  Hari ini kriminalitas bukan saja angkanya bertambah tetapi 
juga bobotnya meningkat. Kriminalitas yang disertai dengan 
kekerasan bahkan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi 
secara sadis sudah menjadi trend didalam dunia. Hal ini 
menciptakan rasa tidak aman bagi manusia. Manusia dicekam 
oleh rasa takut setiap saat.  Dunia juga mengalami krisis damai 
dimana kebencian dan permusuhan terjadi diberbagai penjuru 
dunia. Di Timur Tengah, Irak, Afganistan, dan masih banyak 
negara-negara lainnya peperangan dan pertumpahan darah 
menjadi fenomena yang lazim. Nyawa manusia seakan tidak ada 
harganya. Membunuh manusia seperti membunuh binatang. 
Penggunaan senjata kimia serta senjata nuklir sebagai senjata 
pemunah masal sudah siap untuk diluncurkan dan dipakai untuk 
menghancurkan Negara-negara yang sedang bertikai. Sungguh 
manusia sedang hidup dalam dunia yang menakutkan dan 
mengerikan. Selain daripada itu krisis rasa aman dan damai juga 
terjadi didalam kehidupan keluarga. Hari ini banyak keluarga yang 
telah, sedang dan akan mengalami kehancuran. Pertengkaran, 
percekcokkan, ketidakcocokkan, kekerasan dalam rumah tangga 
hingga perselingkuhan menjadi dasar dan alasan untuk tidak 
dapat lagi mempertahankan pernikahan. Angka perceraian dari 
waktu kewaktu semakin meningkat secara tajam. Akibatnya 
banyak anak-anak yang menjadi korban kehilangan rasa aman 
dan damai karena perceraian orangtua mereka.  Apa relevansi 
nama Yesus bagi manusia yang mengalami krisis rasa aman dan 
damai dalam buana ini? Yesus adalah Raja yang memerintah 
umatNya bukan dengan tangan besi namun dengan kasih. Kasih 
merupakan karakteristik utama dari Yesus Sang raja Damai. 
Keteladan kasihNya dinyatakan dengan kerelaan untuk 
merendahkan diriNya serendah-rendah untuk menjadi sama 
dengan manusia. Maifestasi kasih Yesus bahkan 
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didemonstrasikan dengan ketaatan-Nya kepada kehndak Bapa 
disurga untuk mati dipaku diatas kayu salib yang kasar.10 Kasih 
inilah yang mampu menciptakan rasa aman dan damai didalam 
kehidupan manusia. Ketika ada kasih maka tidak akan ada lagi 
kejahatan yang tidak manusiawi. Ketika kasih muncul maka 
bangsa-bangsa tidak akan menyerang dan membumihanguskan 
bangsa-bangsa yang dianggap sebagai musuh. Ketika kasih hadir 
tidak ada lagi keluarga-keluarga yang berantakkan dan tercerai-
berai. Nama yang disandang oleh Yesus yaitu Raja Damai 
membawa harapan baru bagi dunia yang sedang mengalami krisis 
rasa aman dan damai. Sungguh Yesus, sang Raja Damai, sangat 
dibutuhkan oleh dunia yang sedang dalam krisis global. Oleh 
sebab itu manusia harus menyerahkan seluruh kehidupannnya 
kepda Yesus sang Raja Damai.        
   

PENUTUP 
 

Krisis global dengan segala dampaknya  akan terus bergulir 
didalam dunia ini. Manusia tidak akan sanggup menghentikan 
krisis global. Manusia tidak akan bisa menghindar dan melarikan 
diri dari krisis global. Manusia juga tidak akan mampu bertahan 
untuk menghadapi krisis global dengan kekuatannya sendiri. 
Manusia membutuhkan Yesus agar bisa tetap berdiri tegap dan 
kokoh menghadapi terpaan angin krisis global. Yesus adalah satu-
satunya jawaban bagi segala persoalan yang dihadapi oleh 
seluruh umat manusia didalam dunia yang ditimbulkan oleh krisis 
global. Percayalah!    

 

                                                 
10

 Filipi 2:7,8 
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RAHASIA KEKUATAN PAULUS  
DALAM MENGHADAPI TANTANGAN HIDUP  

(FILIPI 4:10-20) 
 

Kornelius A. Setiawan 
 
 

urat Filipi adalah surat yang sangat menarik. Salah satu ayat 
terkenal yang kita temukan dalam surat Filipi adalah 

‖Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: 
Bersukacitalah!‖ (Fil 4:4). Ayat ini sering dipandang tidak masuk 
akal, karena kita diminta untuk bersukacita senantiasa dalam 
keadaan apapun. Untuk bersukacita dalam keberhasilan dan 
kelancaran tentunya bukanlah hal yang sulit, tetapi untuk 
bersukacita dalam kegagalan dan kesulitan tentunya merupakan 
suatu pergumulan. 

 
Paulus boleh dikatakan sebagai salah satu rasul yang luar 

biasa! Sebelum ia mengajar jemaat untuk bersukacita, ia terlebih 
dahulu telah belajar untuk bersukacita dalam segala keadaan. 
Surat Filipi, bersama-sama dengan Surat Efesus, surat Kolose 
dan surat Filemon dikenal sebagai surat penjara; hal ini karena 
surat-surat tersebut ditulis saat Paulus dipenjarakan di Roma pada 
60 M. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa justru di tengah 
penderitaannya karena pemenjaraan, Paulus telah menulis 
sebuah surat yang mendorong orang percaya untuk tetap 
bersukacita ditengah tantangan dan menyadari bahwa Allah 
adalah sumber kekuatan mereka di tengah hidup yang sulit ini. 

 
Bahkan tentu kita mengingat saat Paulus dan Silas 

dipenjarakan di penjara Filipi karena Injil (Kis 16). Mereka 
dipenjarakan dengan tangan dan kaki yang terbelenggu, sekalipun 
demikian dengan mulutnya yang tak terbelenggu itu, mereka 
memuji Allah. Hal itu berakibat terjadinya gempa bumi yang 
menyebabkan belenggu mereka terlepas dan pintu penjara 
terbuka. Sekalipun demikian, Paulus dan Silas tetap tinggal dalam 
penjara dan tidak melarikan diri. Mereka justru menjadi berkat bagi 
kepala penjara yang ketakutan dan hendak bunuh diri, karena 
berpikir bahwa tahanannya, Paulus dan Silas, telah melarikan diri. 
Paulus kemudian mengajak kepala penjara untuk percaya dengan 

S 
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pernyataan yang terkenal: ‖Percayalah kepada Tuhan Yesus 
Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu" 
(Kis 16:31) 

 
Jadi Paulus bukan hanya mengajar saja, tetapi ia juga 

mempraktekkan apa yang ia ajarkan dan bahkan menjadi teladan 
bagi setiap orang percaya dalam menghadapi hidup yang penuh 
tantangan ini. 

 
Surat Filipi ditulis oleh Paulus dan yang menjadi salah satu 

tujuannya adalah karena ia hendak berterimakasih atas perhatian 
dan dukungan jemaat Filipi saat ia dipenjarakan di Roma. Jemaat 
Filipi mengutus Epafroditus untuk melayani Paulus di penjara dan 
juga mengirimkan bantuan dana mereka bagi Paulus. Ucapan 
trima kasih tersebut dijelaskan oleh Paulus dalam Fil 4:10-20,1 dan 
Paulus bahkan merasa perlu untuk melakukan dua hal: pertama, 
ia perlu berterimakasih atas pemberian dari jemaat Filipi. Kedua, 
ia juga merasa perlu untuk menekankan prinsip-prinsip rohani 
untuk menghadapi tantangan hidup dengan penekanan agar 
orang percaya bersandar kepada Tuhan lebih dari pada 
pertolongan manusia.  Kita akan membahas beberapa pokok 
pengajaran dari  perikop ini dan melihat pengajaran tersebut 
sebagai Rahasia Paulus dalam menghadapi hidup yang penuh 
tantangan ini. 

 
Kemampuan untuk mencukupkan diri (Fil 4:10-12) 

 
Paulus mengawali bagian ini dengan bersukacita atas 

pemberian jemaat Filipi dan ia bahkan  memakai kata evmou/ 

evfronei/ten yang secara literal artinya ‖engkau terus 

                                                 
1
 Di kalangan para ahli memang diperdebatkan mengapa Paulus 

menyampaikan ucapan terimakasihnya diakhir suratnya dan nampaknya Paulus 
tidak antusias dalam menerima pemberian tersebut serta ada kesan ragu-ragu 
dalam ucapan terimakasihnya. Moises Silva memberikan diskusi yang cukup 
panjang lebar yang dapat kita simpulkan bahwa Paulus mempunyai pemahaman 
yang kuat tentang kerasulannya yang mencegah dia untuk meminta kepada 
gereja-gereja bagi dirinya sendiri walaupun sebenarnya ia berhak (1Cor 9:1-18; 
1Tes 2:9). Paulus mengerti keadaan jemaat Filipi yang sangat terbatas dan juga 
memiliki kebutuhan yang besar. Paulus sendiri sudah pernah menerima 
pemberian mereka yang sungguh merupakan suatu pengorbanan (Truly 
sacrificial; Moises Silva, Philippians, WEC, (Chicago: Moody Press, 1988), 232-

231. 



RAHASIA KEKUATAN PAULUS                                  69 
 

 

 

memperhatikan aku‖ (you have concerned of me).2 Jemaat Filipi 
begitu memperhatikan Paulus, sehingga Paulus saat ini merasa 
perlu berterimakasih untuk perhatian mereka tersebut melalui 
pemberian mereka yang adalah buah dari pelayanan Paulus 
terdahulu. Sekalipun pemberian mereka adalah sukacita dan 
penghiburan bagi Paulus, tetapi ia tidak menyandarkan diri pada 
hal itu, demikian juga dengan menuliskan hal ini bukan berarti ia 
mengharapkan bantuan lagi. Secara jujur ia berkata bahwa ia 
telah belajar rahasia untuk mencukupkan diri dalam menghadapi 
berbagai keadaan, baik itu kekurangan maupun banyak. Ia tahu 
bahwa Tuhan tidak akan gagal dalam menyediakan apa yang dia 
butuhkan dan bahkan Tuhanlah yang menguatkan dia dalam 
menghadapi setiap situasi.  

 
Dalam menjelaskan hal ini, Paulus menggunakan tiga kata 

yang mempunyai arti penting secara religius dan filsafat pada 

masa itu. Pertama kata e[maqon (ay 11) yang berasal dari kata 

manqaÈnw yang secara literal berarti belajar atau menemukan 

sesuatu baik dari proses pendidikan, melalui pengalaman hidup 
dan dari praktek.3 Dalam Yoh 7:15, kita menemukan kata 

memaqhkwÈ yang bisa diartikan belajar melalui pendidikan 

formal di sekolah Rabbi-rabbi.4 Dengan demikian Paulus hendak 
menegaskan bahwa dia telah belajar, baik dari orang-orang yang 
telah memberikan pendidikan kepadanya dan dari pengalaman 
serta praktek dalam kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwa 
Paulus bukan sekedar menerima segala keadaan apa adanya, 
tetapi ia juga belajar dan berjuang untuk dapat menyesuaikan diri 
sehingga akhirnya dia dapat mengatakan bahwa ‖Saya telah 
belajar.‖ 

 
Kedua, kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 

dengan ‖mencukupkan diri‖ dalam Yunaninya adalah 

autarkh (ay. 12) yang secara literal berarti 

                                                 
2
 Ralp P. Martin, Philippians, NCC, (Grand Rapids: Eerdmans, 1985), 161-

162.  
3
 Bauer, W., Arndt, W.F., Gingrich, F.W. and Danker, F.W. A Greek English 

Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, (Chicago: 

The University of Chicago Press, 1979), 490. 
4
 Bible Works, Philipians 4:11. 
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‖mencukupkan diri atau merasa puas.‖5 Kata bendanya 

autarkeia, dipakai untuk menjelaskan orang yang melalui 

proses pendisiplinan mampu bersikap mandiri dalam menghadapi 
berbagai kondisi atau tekanan dari luar dan yang pada akhirnya 
menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri untuk menghadapi 
situasi sulit tersebut. Kata ini banyak dipakai dalam Filsafat Stoa 
yang pada dasarnya menekankan bahwa manusia harus puas dan 
mampu mencukupkan diri dalam segala keadaan dan dengan 
kekuatan serta kehendak mereka sendiri mampu bertahan dalam 
menghadapi segala keadaan yang menekannya.6 Pemahaman 
Stoa ini berakar kepada Socrates yang pernah bertanya ‖Siapakah 
orang kaya itu? Ia adalah orang yang dapat merasa puas atau 
mencukupkan diri dengan apa yang minimal, karena merasa 
cukup adalah natur dari kekayaan.‖7 Hanya saja ada perbedaan 
penting antara ―merasa puas‖ yang Paulus sebutkan disini yang 
berbeda dengan ―merasa puas‖ dari filsafat Stoa, dimana Paulus 
mampu merasa puas dalam menghadapi segala keadaan karena 
kebersandarannya kepada Allah.  

 

Ketiga, Paulus memakai kata memuhmai yang dalam 

bahasa Indonesia diterjemahkan ―tidak ada sesuatu yang 

merupakan rahasia bagiku.‖ Kata memuhmai yang dalam PB 

hanya kita temukan dalam ayat ini, secara literal berarti ‖telah 
dimasukkan atau disahkan‖ (have been initiated).8 Kata 

memuhmai berasal dari agama misteri untuk upacara yang 

diadakan saat seseorang disumpah ketika masuk ke agama 
tersebut, agar mereka dapat lebih memahami rahasia dan 
keistimewaan dalam agama tersebut.9 Kata ini dipakai oleh Paulus 
untuk menunjukkan komitmen dan kesiapannya yang bahkan 
sudah sangat mendalam dalam menghapi segala situasi baik itu 
kekurangan atau kelimpahan.  

                                                 
5
 Jack J. muller mengartikan to be content sebagai ―to be satisfied with what 

he was and had, to be inwardly independent of tehe varying outward 
circumstances (The Epistles of Paul to the Philippians and to Philemeon, Grand 
Rapids: Eerdmans, 1978), 146.  

6
 F.F.Bruce, Philippians, NIBC, (Peabody: Hendrickson, 20), 151. Hawthorne, 

Gerald F., Word Biblical Commentary, Volume 43: Philippians, (Dallas, Texas: 
Word Books, Publisher, 1998), 198 ; Martin, Philippians, 162. 

7
 Bruce, Phillippians, 151. 

8
 Silva, Phillippians,  234. 

9
 Hawthorne, Philipphians, 200; BAGD, 529 
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Disini Paulus juga hendak mengatakan bahwa dia telah 
masuk kedalam semua misteri kehidupan ini dan ia telah 
menemukan rahasia tentang realitas kehidupan. Tuhan telah 
mengajar dia melalui keadaan yang baik dan buruk, serta 
bagaimana dia dapat menyesuaikan diri dengan kelaparan dan 
kekurangan, demikian juga dengan banyak makanan maupun 
kelimpahan.   

 
Paulus kemudian menjelaskan apa yang ia maksud dengan 

―belajar mencukupkan diri.‖ Penjelasan Paulus oleh beberapa ahli 
dipandang berbentuk puitis.10 Dalam ayat 12, khususnya, kita 

dapat melihat penggunaan tiga kata kerja ― oida ... 

oida ... memuhmai (―I know … I know … I know the 

secret‖), yang boleh dikatakan paralel dan merupakan penjelasan 

lebih lanjut bagi kata   (―I have learned,‖ v 11), dan 

kata   (―I am able‖ ay 13). Secara literal, kata oida 

berarti ―aku tahu bagaimana‖ (I know how) dan kata ini dipakai 
untuk menunjukkan bagaiman ia telah belajar, sehingga dapat 
diterjemahkan ‖Aku tahu bagaimana menghadapi…‖ (I know how 
to cope).  

 
Penjelasan pertama Paulus tentang mencukupkan diri 

adalah dengan pemakaian kata   yang 
secara literal berarti ―menurunkan atau merendahkan‖ (to lower). 

Paulus menggunakan kata tersebut bersama kata oida dengan 

arti bahwa ia tahu bagaimana harus hidup dalam tingkatan yang  
rendah dikarenakan keterbatasan atau bahkan kemiskinan. Dalam 
situasi seperti itu, ia telah belajar untuk menyesuaikan diri.  

 

Menjelaskan kata oida kedua, Paulus memakai kata 

perisseuuein yang secara literal berarti kelimpahan (to 

abound, to overflow, to have more than enough, to be extremely 
rich). Melalui kata kedua ini, Paulus hendak mengatakan bahwa 
dia juga telah belajar bagaimana menyesuaikan dengan 
kelimpahan. Dari sini, Paulus hendak menjelaskan bahwa 
hidupnya bukan hanya diwarnai dengan kekurangan saja, tetapi 
juga ada saatnya dimana ia mengalami kelimpahan.  

                                                 
10

 Martin, Philippians, 162. 
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Paulus kemudian melengkapi penjelasannya dengan 

memakai kata memuhmai yang secara literal berarti ―saya 

telah belajar rahasia‖ ( I have learned the secret). Sebagaimana 
telah dijelaskan diatas, Paulus belajar dari pendidikan yang ia 
pernah terima, dari pengalaman dan praktek; dan semuanya itu 
memampukan dia untuk menghadapi segala situasi yang sulit 
sekalipun. Rahasia kehidupan Paulus tersebut adalah rahasia 
yang terbuka untuk semua orang yang mau belajar untuk 
menjalani kehidupan bersama Kristus. Sebagai orang percaya, 
kita tentunya juga perlu belajar untuk menemukan rahasia dan 
kekuatan dalam mencukupkan diri tersebut yang kita yakini 
semuanya itu bersumber pada Allah.  

 
Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Paulus sendiri 

menyadari fakta bahwasanya kita memerlukan hikmat dari Allah, 
agar kita dapat menghadapi kehidupan kita baik itu dalam hal  
kekurangan ataupun kelimpahan. Seperti yang disebutkan dalam 
Amsal ‖Jauhkanlah dari padaku kecurangan dan kebohongan. 
Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah 
aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya, kalau 
aku kenyang, aku tidak menyangkal-Mu dan berkata: Siapa 
TUHAN itu? Atau, kalau aku miskin, aku mencuri, dan 
mencemarkan nama Allahku‖ (Amsal 30:8-9). 

 
Sumber kekuatan dalam menghadapi kesulitan (Fil 4:13-18) 

 
Paulus kemudian menegaskan rahasia kemampuannya 

dalam mencukupkan diri dengan menyatakan 



 (ay 13) yang secara literal 
diterjemahkan Aku mampu melakukan segala sesuatu didalam Dia 
yang menguatkan aku (I can do all things in Him who give me 
stragth). Memang banyak terjemahan dan tafsiran yang 
memberikan kesan bahwa Paulus dapat atau mampu melakukan 
segala sesuatu dan sepertinya tidak ada hal yang melampaui 
kekuatannya. Tetapi Hauthorne menjelaskan bahwa kata 

panta dalam konteks ini tidak berarti ―segala sesuatu atau all 

things.‖ Kata ini harus dipahami sebagai semua situasi atau ‖all 
situation‖ yang disebutkan terdahulu yaitu ―kekurangan dan 
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kelimpahan‖ yang memang dihadapi oleh Paulus dan setiap orang 
percaya dalam kehidupan mereka.  

Dalam semuanya itu, Paulus mengatakan  
yang artinya ‖aku dapat atau mampu melakukan‖ dalam arti 
bahwa ia mampu menghadapi atau mengatasi segala keadaan. 

Kata  secara literal berarti memiliki kuasa atau 
kekuatan (―to have power‖) dan dengan memakai kata ini Paulus 
hendak mengatakan bahwa aku memiliki kuasa atau kemampuan 
untuk menghadapi semua kondisi kehidupan (lih GNB). Tetapi 
Paulus kemudian menambahkan dengan pernyataan yang sangat 
penting  

 
yang secara literal berarti di dalam Dia yang menguatkanku.  

 
Hal ini tentunya menjadi sangat menarik, seperti yang 

dikatakan Hawthorne, ―The secret of Paul’s independence was his 
dependence upon Another. His self-sufficiency in reality came 
from being in vital union with One who is all-sufficient.‖11 Memang 
Paulus tidak menyebutkan secara langsung siapa yang 
menguatkan dia, tetapi dari bagian terdahulu tentu kita dapat 
menyimpulkan bahwa hidupnya telah dimiliki oleh Kristus dan ia 
telah rela memberikan segala sesuatu bagi Kristus (Fil 1:21-22). 
Kini yang ia rindukan adalah mengenal Kristus dan kuasa 
kebangkitan-Nya  (Fil 3:7-10). Pernyataan Paulus ini sekaligus 
membedakan dia dari filsafat Stoa yang melihat kekuatan itu 
bersumber pada diri orang itu sendiri. 

 
Sekalipun Paulus sangat menekankan prinsip-prinsip dasar 

dalam bersandar kepada Tuhan, Paulus juga ingin menegaskan 
bahwa dia menghargai kebaikan jemaat Filipi yang telah 
mendukung dia ditengah kesulitan yang dia hadapi. Paulus 
kemudian mengatakan bahwa pada saat pertama kali Paulus 
memberitakan Injil kepada jemaat Filipi dan kemudian Paulus 
melanjutkan perjalanannya dari Makedonia ke Tesalonika, jemaat 
Filipi adalah satu-satunya jemaat yang terus memberikan 
dukungan bagi pelayanan Paulus. Paulus melihat dukungan 
tersebut sebagai sebuah kerjasama (partnership) dimana Paulus 
memberitakan Injil bagi jemaat Filipi dan kini ia menerima 
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 Hawthorne, Philipphians, 201 
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dukungan finansial dari mereka sebagaimana dikatakan oleh 
Francis Foulkes ‖Notice also how he speaks of the partnership that 
existed between them, a sharing in the matter of giving and 
receiving. Real fellowship is a two-way process. Real fellowship is 
a two-way process.‖12 

 
Persembahan bagi orang percaya akan membawa berkat 

bukan hanya bagi yang menerimanya, tetapi juga bagi orang yang 
memberinya. Dalam menjelaskan hal ini, Paulus menggunakan 

kalimat pleona,zonta eivj lo,gon u`mw/n  yang secara literal berarti 

bahwa persembahan mereka akan menambah barang milikmu 
atau menaikkan perbendaharaanmu (may be credited to their 
account). Semua yang kita miliki adalah anugerah Allah dan apa 
yang kita persembahkan kepada Tuhan dan yang kita berikan 
kepada sesama adalah wujud nyata dari kasih kita dan ucapan 
syukur kita kepada Allah.  

 
Allah yang memelihara kita (Fil 4:19-20) 

 
Jemaat Filipi, dalam keterbatasannya telah berbagi dengan 

Paulus dan sebagai gantinya, Paulus memberikan janji dan 
jaminan bahwa Allah yang akan menyediakan apa yang menjadi 
kebutuhan mereka (ay 19). Muller mengatakan ‖Not only Paul, but 
also the Philippians have their needs. And in the same way as 
they had supplied Paul‘s needs by the gifts they send to him, so 
God with His gifts and blessing shall supply all their needs.‖13  

 

Dalam ayat ini dipakai kata o` qeo,j mou (Allah-ku) yang 

merupakan kesaksian pribadi dan pengalaman iman Paulus, 
dimana ia mengalami bagaimana kuasa Allah telah memenuhi 
kebutuhan pribadi dia melalui Yesus Kristus.14 ―Allah-ku‖ yang 
telah memakai jemaat Filipi sebagai instrument dalam memenuhi 
kebutuhan Paulus, akan memenuhi semua kebutuhan jemaat 
Filipi. Dengan demikian Paulus hendak menegaskan bahwa bukan 
dia yang akan membalas kebaikan orang Filipi, tetapi Allah yang 

                                                 
12

 Carson, D.A.; et al., The New Bible Commentary, (Downers Grove, Illinois: 
Inter-Varsity Press), 1994. 

13
 Muller, Philippians, 152. 

14
 Bruce, Philippians, 156; Muller, Philippians, 152. 
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menjadi sumber kekuatan Paulus dalam menghadapi segala 
situasi tersebut yang akan memenuhi keperluan mereka.  

 
Lebih lanjut, dengan memberikan bantuan atau berbagi 

dengan Paulus dalam keterbatasan mereka, maka jemaat Filipi 

pada akhirnya memiliki crei,an yang secara literal berarti 

kebutuhan atau kekurangan. Paulus kemudian memberikan 
jaminan bahwa Allah yang menjadi sumber kekuatannya dalam 
menghadapi segala situasi dan Allah yang selama ini 
menyediakan kebutuhannya yang juga akan memperhatikan dan 
menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang mau 
berbagi dengan orang lain karena kasih Allah dan khusunya dalam 
mengembangkan pekerjaan Allah, maka Allah akan memenuhi 
kekurangan mereka karena kemurahan hati mereka (Prov 11:25; 
19:17; Matt 5:7). 

   
Penyediaan Allah dijelaskan lebih lanjut dengan preposisi 

kata. Yang artinya ‖menurut atau sesuai dengan‖ (according to). 
Kata ini disatu sisi memiliki arti bahwa penyediaan Allah atas 
kebutuhan jemaat Filipi bukan semata-mata berdasarkan 
kekayaan Allah, tetapi sesuai atau mencukupi apa yang menjadi 

kebutuhan mereka. Disisi lain, preposisi kata ini diikuti dengan to. 

plou/toj auvtou/ evn do,xh| evn Cristw/| VIhsou/ yang secara literal 

artinya berdasarkan kemuliaan kekayaan Kristus. Hal ini berarti 
bahwa berkat Allah diberikan kepada kita bukan hanya 
berdasarkan apa yang kita butuhkan dan inginkan, tetapi 
berdasarkan kekayaan dan kemuliaan Kristus. Allah tahu apa 
yang terbaik buat kita dan Ia akan berikan yang terbaik bagi kita. 
Lightfoot bahkan melihat adanya janji eskatologis, sehingga ia 
menterjemahkannya  "by placing you in glory". Dengan pernyataan 
ini, kita diajak untuk berpikir tentang kemuliaan dan kekayaan 
yang saat ini dinikmati Kristus di Surga dan hal itulah yang 
menjadi sumber bagi segala berkat kita. 

 
Hal ini tentunya harmoni dengan kehidupan kita, dimana kita 

bukan hanya membutuhkan hal-hal yang bersifat materi saja. Di 
tengah kehidupan yang sulit ini, kita juga membutuhkan 
penghiburan, kekuatan dan damai sejahtera yang akan 
memampukan kita melewati masa-masa sulit ini. 
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Di tengah situasi yang sulit ini, marilah kita belajar seperti 

Paulus yang melihat kehidupan ini sebagai kesempatan untuk 
belajar menyesuaikan diri dengan segala situasi baik itu 
kekurangan atau kelimpahan, kenyang atau lapar dan mudah atau 
sukar. Kalau kita bersedia belajar menghadapi hidup ini apa 
adanya, maka kita akan mampu menghadapi segala situasi 
tersebut. Bukan karena kita hebat atau mampu secara manusia, 
tetapi karena Allah yang menguatkan dan memampukan kita.  
Bagi kita yang mau belajar menghadapi segala situasi tersebut, 
bahkan mau berbagi dengan saudara-saudara seiman dan bahkan 
sesama kita, Allah memberikan janji dan jaminan-Nya bahwa Ia 
akan memenuhi keperluan kita sesuai dengan kekayaan dan 
kemuliaan-Nya. 
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KONSELING PASTORAL DALAM GEREJA:  
RES SINE QUA NON 

 
Marthen Nainupu 

 
 

Pengantar 
 

etapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, 
bangsa yang kudus, umat  kepunyaan Allah sendiri, supaya 

kamu memberitakan perbuatan perbuatan yang besar dari Dia, 
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada 
terangNya yang ajaib. (I Petrus 2:9)  

 
Rasul Pertus memahami bahwa fungsi gereja (orang 

percaya) ialah memberitakan perbuatan perbuatan yang besar 
dari Dia (Allah) yang diwujud nyatakan oleh pelayanan Kristus di 
dunia ini. Para penulis injil mencatat salah satu perbuatan besar 
dari Kristus berkenaan dengan kebutuhan manusia yang paling 
mendasar adalah pelayanan penyembuhan, baik penyembuhan 
fisik, psikis, maupun spiritual. Dari 3.779 ayat dalam ke empat injil, 
terdapat 727 ayat yang berbicara mengenai pelayanan 
penyembuhan dari Tuhan Yesus, baik penyembuhan fisik, psikis 
maupun spiritual1. Selanjutnya di dalam perkembangan gereja, 
penyembuhan adalah bagian yang intergral dari seluruh bagian 
dalam pelayanan gereja. Pelayanan gereja di maksud adalah 
pendampingan pastoral (Pastoral Care) dan di dalam pastoral care 
itu sendiri masih terdapat beberapa bagian layanan, dan salah 
satunya adalah konseling pastoral. Jadi apabila konseling pastoral 
di pahami dalam seluruh fungsi gereja menurut rasul Petrus, maka 
konseling pastoral adalah suatu perspektif kristen untuk menolong 
dan menyembuhkan individu yang bermasalah dengan menghadiri 
situasi kehidupannya sehingga perbuatan-perbuatan besar dari 
Allah itu dapat terbaca oleh umat manusia.    

 
 
 

                                                 
1 

 Morton T. Kelsye, Psychology, Medicine and Christian Healing,  (San 
Francisco: Harper & Row, 1988), 42. 
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Dasar Alkitabiah 
 

Setiap orang percaya, merasa terpanggil untuk menolong 
sesamanya tetapi apakah yang menjadi dasar dalam pelayanan 
itu? Bagian ini penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa 
pokok pemikiran yang mendasari pelayanan konseling pastoral. 

 
Mandat Ilahi dari Tuhan 
 

Untuk memahami betapa pentingnya pelayanan konseling 
pastoral perlu diperhatikan terlebih dahulu kesaksian Alkitab. 
Sesuai dengan kesaksian Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun 
Perjanjian Baru terlihat bahwa pendampingan (konseling) itu 
bersumber dari Allah sendiri. Di dalam Kejadian 3, misi 
pendampingan itu dilakukan oleh Allah sendiri. Allah hadir di saat 
Adam (manusia) berada dalam keterasingan, kesepian, ketakutan 
dan kecemasan serta perasaan malu karena perbuatannya. Allah 
hadir dalam suatu relasi khusus untuk mendampingi, menopang 
dan membimbingnya, sehingga ia dapat hidup secara 
bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dalam 
pendampingan itu Allah mendamaikan dan memulihkan 
hubungannya yang telah terputus dengan Allah maupun dengan 
lingkungannya, sehingga relasi itu dapat tercipta kembali secara 
baru yang penuh makna. Dalam pendampingan itu juga Allah 
mengadakan atau mengikat Perjanjian dengan Adam (Kejadian 3 : 
15), dan selanjutnya ―Allah dan manusia itu bertemu dan saling 
berhubungan dalam ikatan relasi Perjanjian‖2.   

 
Selanjutnya, pendampingan itu Allah nyatakan kepada umat 

manusia dalam berbagai cara. Dalam kitab Kejadian 12 misalnya, 
Allah mengambil inisiatif untuk menjumpai Abram dalam situasi 
kehidupannya. Allah membimbing dan mempersiapkannya melalui 
panggilan itu supaya olehnya seluruh dunia beroleh berkat 
(Kejadian 12: 3). Dengan kata lain Allah mendampingi Abram 
untuk mempersiapkannya menjadi sarana kasih karunia Allah bagi 
sesamanya. Melalui pendampingan itu Abram dilengkapi untuk 
mengambil peran dan tanggung jawab sebagai orang percaya. 
Pendampingan itu tidak berhenti dengan Abram, melainkan terus 

                                                 
2 

Tjaard  G. Hommes dan E. Gerrit Singgih,  (eds)., Teologi dan Praksis 
Pastoral. Antoloi Teologi Pastoral, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 409. 
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berlanjut dengan pemilihan dan pembebasan bangsa Israel. 
Pembebasan ini terjadi ketika Umat Allah berada dalam kesulitan, 
perbudakkan dan penindasan. Di dalam kondisi yang 
memprihatinkan itulah Allah hadir di tengah-tengah mereka, untuk 
mendampingi dan membebaskan mereka. Melalui pembebasan 
itulah mereka dapat berfungsi secara utuh dan penuh sebagai 
umat pilihan Allah. Melalui pembebasan itu Allah kembali 
membaharui ikatan Perjanjian-Nya dengan umat Israel. Hubungan 
antara Allah dengan Israel dipererat dan relasi tersebut tercipta 
oleh karena tindakan Allah sendiri. Oleh karena Allah rela 
mendampingi mereka, maka mereka beroleh pembebasan. 
Dengan demikian mereka dapat mewujudkan dirinya dalam karya 
yang baru, dalam relasi yang baru pula dengan Allah maupun 

dengan sesamanya
3
.   

 
Pada jaman para Nabi, Allah selalu digambarkan sebagai 

Gembala bagi umat-Nya (Yesaya 40 : 11; Yehezkiel 34; dan 
Mazmur 23). Gambaran bahwa Allah sebagai Gembala bagi 
umatNya menunjuk kepada suatu hubungan pemeliharaan yang 
dinamis oleh Allah. Hal ini menunjuk pula kepada fungsi 
penggembalaan seperti yang dikemukakan oleh Clinebell yaitu: 
Penyembuhan;  Penopangan;  Pembimbingan; Pendamaian;  dan 

Pemeliharaan
4
. Allah selaku gembala bagi umatNya, selalu 

menghantar domba-dombanya dan membaringkannya di padang 
yang berumput hijau. Ia selalu memimpin ke air tenang yang 
menyegarkan jiwa, dan menuntun ke jalan yang benar serta 

mengaruniakan kebahagiaan seumur hidup (Mazmur 23)
5
.  

 
Gambaran ini akhirnya digenapi oleh dan di dalam Tuhan 

Yesus Kristus Sang gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah 
satu-satunya gembala yang baik (Yohanes 10) yang mengenal 
dan memanggil domba-dombaNya menurut namanya masing-
masing. Pengenalan secara mendalam ini terjadi berkat relasi 
pendampingan yang baik dan secara terus menerus. Kehadiran 

                                                 
3
 J.L.Ch. Abineno,   Aku Percaya Kepada Allah, (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 

1983), 39-41. 
4
 Howard Clinebell,  Basic Types of Pastoral Care and Counseling. Resources 

For the Ministry of Healing and Growth, (Nshville: Abingdon Press, 1984), 43. 
5
 J.L.Ch. Abineno,  Penggembalaan, (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1967), 14. 
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Tuhan Yesus di antara manusia, memungkinkan manusia beroleh 

kelimpahan dan hidup yang kekal
6
.   

 
Setelah kebangkitan dan kenaikan, Tuhan Yesus ke Sorga, 

Roh Kudus diutus oleh Allah Bapa atas nama Tuhan Yesus untuk 
menyertai dan mendampingi  orang percaya. Roh Kudus adalah 
pendamping dan penghibur yang sejati yang datang dari Allah 
untuk mendampingi dan menghibur bahkan tinggal di dalam hati 

setiap orang percaya (Yohanes 14: 16 - 17)
7
. Jay Adams 

mengatakan Roh Kudus adalah seorang Konselor dan Ia 

mengatasi segala konselor
8
. Pendampingan oleh Roh Kudus 

berlangsung sampai selama-lamanya, yang terjelma di dalam 
kepedulian orang percaya terhadap sesamanya. 
 
Tanggung Jawab Terhadap Sesama  
 

Pada dasarnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan 
Yesus adalah sesama saudara, tanpa peduli, apakah ada 
hubungan darah, keluarga, suku, umur, maupun ras. Mereka 
adalah saudara di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu mereka 
mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap sesamanya. 
Tugas dan tanggung jawab ini diterimanya dari Tuhan Yesus Sang 
Gembala yang baik itu. Setiap orang percaya senantiasa memikul 
tanggung jawab pendampingan bagi saudaranya di dalam 
berbagai kesukaran hidup. Dengan demikian saudaranya akan 
dapat melihat dirinya dalam lingkungan dan kepedulian Allah yang 
terwujud di dalam kehidupan dan relasi melalui sesamanya. 
Pendampingan merupakan tanggung jawab setiap orang percaya 
terhadap sesamanya untuk menolong, membimbing, menyokong 

sebagaimana yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus
9
.  

 
Ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan dunia ini, Ia 

memberikan perintah baru kepada murid-muridNya, yaitu supaya 
mereka saling mengasihi (Yohanes 13 : 34). Kasih sebagai 

                                                 
6
 J.L.Ch. Abineno,  Ibid., 16. 

7
 G.C. Van Niftrik dan B. J. Boland,  Dogmatika Masa Kini, (Jakarta: BPK 

Gunung Mulia, 1984), 340. 
8
 Stephen  Pattison,  A Critique of pastoral Care, (London NI: SCM Press, 
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perintah baru seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, tidak 
hanya terbatas pada golongan, suku, dan bangsanya sendiri, 
melainkan kasih yang keluar dan menjangkau setiap umat 
manusia. Inilah perintah baru. Kasih adalah kerelaan dan 
kesediaan untuk menerima dan memasukan orang lain ke dalam 

lingkungan keprihatinan kita
10

.  
 

Kasih merupakan dasar pelayanan pendampingan bagi 
sesama. Allah adalah kasih dan kasih yang ada di dalam diri Allah 
mendorongNya untuk keluar dan mencari manusia yang berdosa. 
Kasih menjadi sentral dari tindakan pendampingan Allah terhadap 
manusia. Tugas pendampingan ini kemudian diambil alih oleh 
Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang memberikan Nyawa-Nya 
menjadi tebusan banyak orang (Markus 10 : 45) Hal ini dilakukan-
Nya karena kasih-Nya akan manusia, sehingga dengan demikian 
manusia ditariknya ke dalam perjumpaan yang baru dengan Allah 
maupun dengan sesamanya. Mengapa Allah begitu mengasihi 
akan manusia ? Oleh karena manusia adalah ciptaan Allah, yang 
diciptakannya menurut ―gambar dan rupa‖ Allah (Kejadian 1: 27). 
Manusia sebagai citra Allah di dunia ini, oleh karena itu meskipun 
ia telah jatuh ke dalam dosa, ia terus dipanggilnya untuk berjumpa 

kembali dengan Allah Sang Penciptanya
11

. Melalui perjumpaan ini 
manusia dipulihkan hubungannya sehingga ia dapat berfungsi 
kembali secara penuh sebagai milik Allah. 

 
Tugas dan tanggung jawab ini selanjutnya dimandatkan 

kepada manusia (orang percaya) untuk mencari dan menjumpai 
sesamanya di dalam segala pergumulan dan kesulitan hidupnya. 
Tugas ini disadari betul oleh orang percaya abad pertama. Oleh 
karena itu tugas ini dilakukan oleh mereka dengan saling 
mengunjungi, menghibur, dan saling menguatkan dalam 
menghadapi berbagai penderitaan  dan penganiayaan.  

 
Salah satu contoh yang berkaitan dengan pendampingan 

terhadap orang percaya adalah seperti yang dilakukan Paulus 
kepada Timotius. Paulus mendampingi dan membimbing Timotius 
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 Mesach  Krisetya,  ―Mengapa Perlu menolong ? ―  Saling Menolong Antar 
Mahasiswa, Penyunting  Lobby Loekmono dan kawan-kawan. (Semarang: Satya 
Wacana, 1985), 16. 
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secara terus menerus. Timotius tinggal bersama Paulus, ia 
dibimbing langsung oleh Paulus dan Paulus menjadi teladan 
baginya. Melalui cara yang demikian, ia dilatih dan diperlengkapi 
untuk memikul tanggung jawab dikemudian hari. Ia diberi 
tanggung jawab terhadap saudaranya (orang Kristen) di Efesus 
dan di beberapa tempat lainnya. Timotius dibangkitkan semangat 
dan motivasinya  melalui berbagai kesempatan. Pendampingan 
Paulus terhadap Timotius  telah menumbuhkan semangat dan 
tanggung jawab di dalam diri Timotius, sehingga ia menjadi rekan 
kerja Paulus yang sangat akrab. Paulus menyebut Timotius 
dengan sebutan ―Anakku yang kekasih‖ (2 Timotius 1 : 2). 
 
Keunikkan Konseling Pastoral 

Konseling pastoral merupakan suatu bidang pelayanan yang 
berada di bawah payung pengembalaan (pastoral care), namun 
sesuai dengan kekhasannya konseling pastoral lebih 
menggunakan satu metode pendekatan yaitu konversasi atau 
dialog secara langsung tentang situasi kehidupan dari mereka 

yang ditolong
12

.  Disamping itu proses konseling pastoral 
berlangsung dalam waktu yang relatif singkat atau terbatas, 
seperti disarankan oleh Benner bahwa konseling pastoral 

hendaknya berlangsung dalam waktu yang tidak terlalu lama
13

. 
Konseling pastoral adalah suatu upaya pertolongan terhadap 
sesama yang mengalami berbagai kesulitan dalam hidupnya. 
Upaya pertolongan itu dilakukan dalam perspektif 
penggembalaan, dengan menghadiri situasi kehidupan  nyata  dari 
sesama yang menghadapi pergumulan dan membutuhkan atau 

mencari pertolongan
14

. 
 

Memang masalah kesulitan dalam kehidupan ini dapat 
diatasi dengan berbagai macam pendekatan, khotbah, atau 
pemberian nasehat. Khotbah dan nasehat memang dapat 
menolong tapi tidak sepenuhnya, atau barang kali hanya meredam 
akan persoalan seperti diungkapkan oleh Susabda bahwa ―sering 
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 Mesach  Krisetya,  ―Konseling Pastoral‖  Makalah, tidak diterbitkan, 1992,  
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 David  G. Benner, Strategic Pastoral Counseling: A Short-Term Model, 

(Grand Rapids : Baker Book House, 1992), 40. 
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kali pengertian (akan kebenaran firman Allah) dan kemauan (tekad 

untuk hidup baru) tetap tidak menyelesaikan persoalannya‖
15

 
(warga jemaat). Oleh karena itu penulis melihat bahwa berbagai 
masalah dalam kehidupan ini akan dapat teratasi secara baik dan 
efektif apabila ditangani dengan atau melalui konseling pastoral. 
Mengapa konseling pastoral dipandang lebih efektif untuk 
menangani masalah-masalah dalam kehidupan ini? Karena 
konseling pastoral memiliki keunikan dan kekhususan dalam 
beberapa hal : 

 
Metodenya yang khas 

Dalam upaya pemberian pertolongan kepada sesama, 
konseling pastoral lebih memfokuskan diri dengan satu metode 
yaitu percakapan atau dialog. Melalui dialog ini, konselor akan 
lebih dimungkinkan untuk memperoleh lebih banyak data dan 
informasi mengenai faktor faktor penyebab suatu masalah. Dalam 
dialog ini juga dapat dikembangkan suasana saling pengertian, 
pemahaman dan keterbukaan yang memungkinkan tercipta raport, 
dan saling mempercayai, dimana hal-hal ini merupakan syarat 
utama dalam suatu proses konseling. Disamping itu dalam 
konseling pastoral juga konselor bebas menggunakan berbagai 
bentuk pendekatan (eklektik) sehingga penanganan terhadap 
suatu masalah akan disesuaikan dengan pribadi  dan sumber 
penyebab masalah.  

 
Pendidikan Konselor Pastoral 

Latihan dan pendidikan konselor pastoral sangat berbeda 
dengan konselor sekuler. Konselor pastoral dilengkapi dengan 
berbagai bekal dalam perspektif rohani, seperti sistimatika teologi, 

etika
16

, sehingga pelayanan mereka lebih bersifat unik. Dikatakan 
unik karena mereka mengintegrasikan pandangan teologi dengan 
psikologi dalam pelayanan konseling pastoral. Mereka terlatih 
untuk menggunakan sumber sumber dari tradisi gereja dan 
ketrampilan-ketrampilan dari psikologi sebagai bagian yang 

integral dari konseling mereka
17

.  
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 Yakub B. Susabda, Pastoral Konseling, jilid 1, (Malang: Gandum Mas, 
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16
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Dengan demikian suatu masalah tidak semata-mata dilihat 
sebagai masalah psikologis belaka, melainkan dapat dilihat 
sebagai masalah rohani karena mereka kehilangan damai 
sejahtera. Oleh karena itu melalui ketrampilan seorang Konselor 
pastoral, ia dapat menolong mereka yang bermasalah untuk 
melihat diri mereka dalam relasi dengan sesama dan dengan 
Tuhan. Dalam perjumpaannya dengan Tuhan (encounter), mereka 
yang ditolong memperoleh ―insight‖ sehingga menyadari keadaan 
dirinya (das sein) dihadapan Tuhan, sekaligus memahami  
bagaimana seharusnya keadaan dirinya (das Solen).  Di dalam 
perjumpaan ini juga mereka memperoleh ―inner energy‖ yang 
bersumber dari Roh Kudus (Parakletos) yang memungkinkannya 
mandiri di dalam pemecahan masalahnya dan pemulihan 
keadaannya. Oleh karena itu konseling pastoral ini tidak semata-
mata berlangsung dialog, melainkan  ―Trialogue‖,  karena Allah 

berada sebagai pribadi ketiga dalam proses ini
18

.    
 

Orientasi Kepada Pribadi 
Keunikan lain dari konseling pastoral adalah orientasinya 

kepada pribadi (individu atau kelompok) dan bukan orientasi 
masalah. Yang menjadi pusat perhatian dalam konseling pastoral 
adalah pribadi konseli, sebab pola kepribadiannya berkaitan erat 
dengan masalahnya dan mungkin masalah itu sendiri. Apabila kita 
hanya menyelesaikan masalahnya, tanpa memperhatikan unsur 
kepribadiannya mungkin sesaat kita dapat menolongnya, tetapi ia 
akan kurang mampu mengatasi masalah yang akan muncul 
dikemudian hari. Maka sasaran yang sederhana adalah 
pertumbuhan dan kedewasaan pribadi konseli, maka konseling 
pastoral tidak saja menolong atau memecahkan masalah konseli, 
tetapi juga membimbing dan menolong mereka yang bermasalah 
untuk belajar mengatasi persoalannya sendiri secara mandiri. Jadi 
proses konseling akan menjadi stimulus untuk menumbuhkan 
kedewasaan konseli. Dalam orientasi yang demikian seorang 
konselor pastoral berusaha mengembangkan sikap penghargaan 
dan penerimaan terhadap sesama yang bermasalah tanpa 

syarat
19

, menanamkan rasa tanggung jawab dan kesanggupan 
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pada pribadi yang bermasalah. Oleh karena pribadi yang akan 
mengambil keputusan dan melaksanakannya adalah pribadi yang 
bermasalah, maka konseling pastoral berusaha untuk 
membangkitkan kesanggupan individu untuk memutuskan dan 
mengambil tanggung jawab atas setiap persoalan yang 

dihadapinya
20

. Pendekatan yang demikian, adalah sangat tepat, 
oleh karena memberdayakan sesama yang bermasalah untuk 
dapat menolong diri sendiri serta belajar untuk tumbuh menuju ke 
dewasa.  

 
Misinya yang khusus 

Konseling pastoral memiliki banyak persamaan dengan 
konseling pada umumnya, dalam hal memberikan bantuan kepada 
sesama yang menghadapi persoalan. Akan tetapi sesuai dengan 
pengertian konseling pastoral, dimana kata pastoral memberikan 
tekanan dan arah dalam pelayanan konseling, maka konseling 
pastoral dapat dibedakan dengan konseling lainnya. Perbedaan itu 
terletak dalam misi yang diemban oleh konseling pastoral. 
Konseling pastoral sebagai bagian dari keseluruhan pelayanan 
gereja maka misinya pun tak dapat dilepaskannya dari misi gereja. 
Yaitu membantu dan mendorong mereka yang ditolong untuk 
membangun integritas dirinya, membina hubungan dengan 
sesamanya, serta persekutuan yang terus bertumbuh dengan 
Allah yang merupakan aspek yang terpenting bagi keutuhan total 
hidupnya.  

 
Jadi konseling pastoral berusaha untuk menciptakan 

kembali hubungan manusia dengan Allah yang telah terputus oleh 
dosa. Hubungan dan persekutuan dengan Allah menjadi tujuan 
utama (cita-cita tertinggi) dari konseling pastoral. Dengan 
demikian, konseling pastoral sebagai bagian dari pelayanan 
gereja, dapat menolong warga jemaat agar terus mengalami 
kemajuan dan pertumbuhan rohani, menuju kedewasaan penuh 
dalam Kristus (Efesus 4: 13), yang tercermin di dalam perkataan, 
tingkah laku, kasih, kesetiaan dan kesucian ( 1 Timotius 4: 12) 

 
Disamping itu konseling pastoral juga membawa misi 

amanat agung yaitu memperkenalkan dan mempertemukan yang 
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ditolong dengan Tuhan Yesus sebagai ―saudara terdekat‖ yang 
dapat dijumpai setiap saat dan senantiasa bersedia untuk 
mendengarkan keluhan-keluhannya. Melalui perjumpaan ini terjadi 
interaksi antara yang ditolong dengan Tuhan Yesus, sehingga 
mereka memperoleh kekuatan batin (inner power) yang 
bersumber dari Roh Kudus yang memungkinkan mereka dapat 
memecahkan persoalannya secara mandiri dan yang sesuai 
dengan rencana Tuhan. Dengan demikian, mereka yang ditolong 
akhirnya tidak tergantung kepada konselor, tetapi mereka belajar 
bergantung kepada ―Tuhan Yesus, sebagai saudara dekatnya‖ 
dan dapat berdialog langsung dengan-Nya melalui doa dan 
meditasi pada setiap saat.  
 

Konseling pastoral dan Gereja  (baca: persekutuan) 
 

Sebagaimana kita ketahui bahwa konseling pastoral lebih 
menekankan pendekatan indivudi dari pada pendekatan 
kelompok, tetapi tujuannya adalah agar individu dapat 
mengembangkan diri dan berfungsi di dalam kelompoknya dan hal 
ini disadari betul dalam konseling pastoral. Konseling pastoral 
menyadari bahwa kesulitan individu berarti kesulitan sosial, artinya 
bahwa penyesuaian sosial merupakan hal yang mendasar dalam 
diri individu, karena seseorang harus hidup dan bergerak dalam 
dunia yang berisi orang lain pula. 

 
Misalnya dalam masalah kecemasan yang di tangani melalui 

konseling pastoral, individu dimampukan untuk bergaul dan 
menjalin hubungan dengan orang lain dan dunia sosial. Oleh 
karena interdependensi sosial adalah syarat yang paling utama 
bagi pertumbuhan dan kesehatan (fisik maupun mental) 
seseorang. Menyadari akan hal ini maka dalam kegiatan konseling 
pastoral di kembangkannya apa yang disebut kelompok acuan 
(reference group). sebagai  supportive counseling21 . Melalui 
kelompok acuan ini individu dapat belajar untuk tumbuh bersama 
anggota groupnya, yang lebih mengarah kepada penerimaan 
sikap dan perilaku yang dipelajari dan di bagikan dalam kelompok. 
Supportive counseling merupakan kelanjutan dari proses 
penyembuhan seseorang (warga) untuk mengembangkan 
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kemampuannya melalui persekutuan. Dengan demikian maka 
persekutuan  dapat berfungsi sebagai persekutuan yang 
menyembuhkan (Church is the healing community). Melalui gereja 
sebagai persekutuan yang menyembuhkan maka individu 
memperoleh pembimbingan, penghiburan, penopangan dalam 
berbagai kesulitan yang di hadapinya. Persekutuan yang demikian 
juga memiliki fungsi  emotive22 yang secara terus menerus 
mendorong individu untuk menghayati pengharapan, cinta kasih, 
sukacita di dalam kesetaraan, kebebasan dan partisipasi yang 
nyata sebagai anggota dari satu tubuh yaitu tubuh Kristus 
(coorporate personality). 

 
Pendekatan seperti ini telah di lakukan oleh Tuhan Yesus 

sendiri dalam pelayanan-Nya, khususnya pelayanan 
penyembuhan. Hal yang sangat menarik dari pelayanan 
penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus adalah bahwa setiap 
orang yang telah beroleh pertolongan penyembuhan, ia 
senantiasa disuruhnya kembali kepada groupnya, yaitu 
keluarganya, kumpulan agama dan sebagainya ( Mark. 5:19; Mat. 
8:4)  

 
Dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Ia ingin 

menunjukan bahwa pertumbuhan kesehatan, baik fisik maupun 
mental hanya di mungkinkan terjadi secara sempurna di dalam 
persekutuan. Persekutuan dengan anggota keluarga, maupun 
pesekutuan dengan anggota gereja, saudara saudara seiman, 
bahkan dengan lingkungan yang lebih luas lagi adalah yang di 
inginkan oleh Tuhan Yesus bagi pertumbuhan manusia. 
Bertumbuh di dalam kebersamaan itulah yang ingin di tunjukan 
oleh Tuhan Yesus kepada gereja, yang berarti pula bahwa 
kehadiran gereja harus menjadi sarana pertumbuhan bagi sesama 
manusia. Pada sisi lainnya Tuhan Yesus ingin menunjukan bahwa 
betapa sulitnya pertumbuhan kesehatan seseorang di dalam 
kesendiriannya (alienasi?). Kesendirian adalah hal yang sangat 
membahayakan bagi kesehatan, baik fisik maupun mental 
seseorang. Emile Durkheim menyebutkan bahwa salah satu faktor 
penyebab bunuh diri adalah sikap memisahkan diri dari anggota 
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kelompok masyarakat atau sikap seseorang yang tidak terintegrasi 
dengan groupnya, yaitu keluarganya, kelompok rekan-rekan atau 
kumpulan agamanya23 dan di dalam pengalaman praktek dari Carl 
Gustav Jung, ia menemukan bahwa akar dari banyak persoalan 
manusia adalah keterasingan atau keterpisahan dengan 
agamanya, dan tidak seorangpun dari mereka yang telah di 
sembuhkan yang tidak memperoleh kembali  hubungan dengan 
kelompok agamanya dan pandangan pandangan dari 
agamanya.24 

 
Dari apa yang di lakukan Tuhan Yesus,  terlihat adanya 

suatu pokok pemikiran yang perlu di kembangkan yaitu suatu 
pemikiran teologis yang disebut teologi parokhi (parochial 
Theology)25 .  Apakah teologi parokhi ini yang sedang di gumuli 
oleh pertumbuhan jemaat?. Namun satu hal yang barang kali 
sangat menolong adalah bahwa melalui parokhi sebagai tempat 
pelayanan, di mana individu dan gembala/pastor belajar untuk 
tumbuh bersama dan di situ pula individu dapat mengembangkan 
relasinya dengan sesama anggota persekutuan serta di situ pula 
secara bersama sama dapat mengembangkan suatu pemikiran 
teologis yang khas  sesuai dengan konteks masyarakatnya. Dari 
uraian singkat di atas penulis ingin mengatakan bahwa konseling 
pastoral adalah sangat fungsional di dalam dan bagi persekutuan 
(gereja) sebagai bagian dari keutuhan dalam pelayanan gereja. 
 
Konseling Pastoral dan Pembinaan Jemaat 

 
Salah satu fungsi pastoral yang di kemukakan oleh Clinebell, 

adalah pembinaan. (nurturing)26.  Pembinaan ini bermaksud agar 
individu yang telah beroleh pertolongan penyembuhan melalui 
konseling pastoral secara terus menerus mengembangkan segala 
potensi yang di berikan Tuhan kepadanya. Dasar pemikiran 
teologis di sini adalah bahwa warga tersebut telah beroleh 
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 Lihat   K, J, Veeger. dalam  Realitas Sosoial: Refleksi Filsafat Sosial atas 
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Brace, 1961), 264. 
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 Bandingkan pemikiran dari  Martin, Thornton. Pastoral Theology: A 
Reorientation, (London: SPCK. 1961), 13. 
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―penyucian dan penebusan‖ oleh kasih Allah dalam Yesus Kristus, 
tetapi ia harus terus bertumbuh di dalam kedewasaan penuh 
dalam kristus, namun di sadari pula bahwa individu yang telah 
mendapatkan ―rahmat Allah‖ tersebut masih akan terus 
berhadapan dengan berbagai persoalan di sepanjang hidupnya, 
oleh karena itu fungsi pembinaan ini adalah sangat penting. 
Pembinaan di sini lebih menekankan pada bagaimana seseorang 
dibekali dan dimampukan agar ia dapat mengatasi akan 
persoalannya secara mandiri. Oleh karena itu pula maka 
pembinaan ini dapat meliputi berbagai hal seperti latihan dasar 
untuk menolong diri sendiri dalam menghadapi persoalan, latihan 
dasar untuk mengenal gejala gejala persoalan dll. Dengan singkat 
dapat dikatakan bahwa pembinaan itu meliputi aspek fisiknya, 
jiwanya dan rohaninya. 

 
Dalam masalah misalnya kekuatiran, tampak bahwa individu 

kurang percaya diri, kehilangan integritas dengan sesamanya 
sehingga kurang sekali terdapat kemungkinan baginya untuk ia 
dapat berbagi rasa. Apabila keadaan demikian berlanjut terus 
maka akan sangat melumpuhkan segala potensi di dalam dirinya. 
Tetapi gereja sebagai persekutuan dengan fungsi bimbingannya 
akan sangat memungkinkan bagi individu untuk dapat berbagi 
rasa dengan sesamanya dan sekaligus belajar untuk 
mengembangkan ketrapilan bergaul dengan sesamanya. 
Tampaknya hal inilah yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, 
ketika Ia menyuruh orang yang telah sembuh untuk kembali 
kepada groupnya. Persekutuan yang dikehendaki oleh Tuhan 
Yesus adalah persekutuan baru di mana tiap anggota saling 
merasa ketergantungannya satu dengan yang lainnya. Segala 
macam isolasi harus dilepaskan dan masuk ke dalam persekutuan 
baru di dalam kebersamaan yang bersifat universal. Di dalam 
persekutuan yang demikian tiap tiap individu merasa memiliki 
sesuatu yang berharga yang perlu dibagikan di dalam pembinaan 
dan persekutuan. 
 

Peran Alkitab dalam Konseling Pastoral 
 

Sebagaimana telah disinggung pada sebelumnya bahwa 
―pastoral‖ memberi tekanan dan arah  yang berakar dalam berita 
injil. Tentu Alkitab sebagai sumber rohani mempunyai peran yang 
penting dalam konseling pastoral. Penggunaan Alkitab sebagai 
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sumber rohani, bukanlah hal baru bagi para rohaniawan. Menurut 
Hiltner, Alkitab sebagai sumber rohani dapat dipergunakan dalam 
pelayanan konseling pastoral. Tetapi ia juga mengingatkan bahwa 
pemakaian Alkitab sebagai sumber rohani, hendaknya dilakukan 
dengan berhati-hati. Tidak semua masalah dapat dikategorikan 
dan ditangani sebagai masalah rohani. Alkitab sebagai sumber 
rohani dapat dipakai, jikalau inti permasalahan seseorang telah 

diketahui secara jelas
27

. Penggunaan Alkitab dengan baik dan 
tepat akan menjadi sarana yang penuh kuasa untuk membina dan 

membangun keutuhan spiritual
28

. 
 

Disamping itu Alkitab juga dapat bermanfaat untuk 
memberikan penghiburan dan kekuatan bagi seseorang yang 
tengah menghadapi berbagai krisis kehidupan. Bagian yang 
sangat terkenal secara luas adalah bagian-bagian dari kitab 
Mazmur, misalnya Mazmur 38,  seperti yang dikemukakan oleh 
Hiltner maupun Wise bahwa perasaan-perasaan yang terungkap 
dalam Mazmur ini adalah bagian dari perasaan umat manusia. 
yang bergumul dengan segala permasalahan dan sakit penyakit. 
Sementara menurut Oates, bagian ini merupakan Mazmur 

penghiburan bagi manusia di dalam segala kesukaran hidupnya
29

. 
 
Selanjutnya menurut Capps maupun Clinebell, Alkitab dapat 

berfungsi sebagai alat untuk mendiagnosa masalah. Oates dalam 
The Bible in Pastoral Care, maupun Wise dalam  Psychiatry and 
the Bible menjelaskan bahwa Alkitab dapat memberi petunjuk dan 
penerangan terhadap dinamika-dinamika batin dan masalah 
masalah seseorang, yang saling terkait dengan pokok-pokok 
dalam Alkitab. Tema-tema Alkitab seperti pemeliharaan, 
pertobatan, iman dan anugerah dapat menjadi bagian yang 
penting dan unik untuk menghantar seseorang menemukan 
pengertian teologis yang diperolehnya melalui proses dan bantuan 
layanan konseling. Memang disadari bahwa tidak semua masalah 
langsung berkaitan dengan masalah rohani, akan tetapi hampir 
sebagian besar masalah manusia mempunyai kaitan dengan 
sumber-sumber rohani, seperti yang diungkapkan oleh Link bahwa 

                                                 
27 

Donald  Capps,  Biblical Approaches to Pastoral Counseling, (Philadelphia: 
Westminster Press, 1981), 19 -20. 

28
 Howard  Clinebell,  Op Cit,  122. 

29
 Danald  Capps,  Op Cit,  50-55. Lihat juga Clinebell,  Op Cit,  124. 
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masalah utama dari klien-kliennya bersumber pada kehilangan 
nilai-nilai, kehabisan kepercayaan-kepercayaan dan kehilangan 
sasaran kehidupan. Ungkapan Link ini sejalan dengan 
pengalaman kilinis dari Carl Gustav Jung yang mengatakan 
bahwa diantara semua pasien yang berusia di atas 35 tahun, pada 
akhir konsultasinya selalu menanyakan ulang tentang 

kepercayaan dan keagamaannya
30

. 
 

Konselor Pastoral sebagai Model 
 

Salah satu metode pendekatan yang dapat dipakai dalam 
konseling pastoral ialah keteladanan. Pola keteladanan ini terlihat 
dengan jelas di dalam pelayanan dan diri Tuhan Yesus sang 
Gembala yang baik. Pola keteladanan dimaksud adalah bahwa 
kehadiran seorang Konselor pastoral hendaknya menjadi model 
yang dapat dilihat dan dirasakan oleh mereka yang sedang 
mengalami berbagai hambatan pertumbuhan. Konselor pastoral 
sebagai model atau teladan yang dapat menghadirkan secara 
nyata Allah yang jauh menjadi Allah yang dekat. Sebagaimana 
diungkapkan oleh Fowler bahwa gambaran mengenai Allah yang 
disusun dan dibentuk oleh seseorang, bertitik tolak dari 
hubungannya dengan lingkungan sosialnya. Konsep mengenai 
Tuhan terbentuk melalui interaksi mereka dengan lingkungan 
budaya religiusnya. Gambaran mengenai bapak insani telah 
memberi tempat yang penting bagi seseorang untuk membangun 

citra Bapa Ilahi
31

.  
 
Dari apa yang diungkapkan di atas, nyata bahwa betapa 

pentingnya Konselor pastoral sebagai model atau keteladanan 
bagi mereka yang bermasalah untuk membentuk dan membangun 
iman mereka. 
 

                                                 
30

 Mesach  Krisetya, Makalah  1997,  h. 5.  Masing-masing dikutip dari  
Henry,C.Link, ― The Return to Religion‖ dalam Frank  G. Gobel,  The Third Force: 
The Psychology of Abraham Maslow, New York: Grossman,1970), h. 124-125. 
dan Carl G. Jung,  Modern Man in Search of A Soul, (New York: Hartcourt Brace, 
1961), h. 264. Lihat juga  Robert  W. Crapps,  Dialog Psikologi dan Agama,  
(Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 75. 

31
 Nico Syukur Dister,  Psikologi agama, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 47-

48. 
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Konselor pastoral, sebagaimana konselor pada umumnya,  
ia dituntut untuk memiliki sikap dan sifat seperti empati, tanggapan 
daya memahami yang peka terhadap orang lain. Ia juga harus 
memiliki penghargaan dan perhatian yang otentik (asli dan 
sungguh-sungguh) terhadap orang lain. Kualitas rasa aman yang 
sungguh-sungguh dan terjamin, kemampuan untuk memberi 
tanggapan secara jujur, terbuka dan asli atau tidak tertutup dan 
berpura-pura sangat dibutuhkan oleh seorang Konselor pastoral. 
Demikian juga kemampuan untuk melihat dan memfokuskan pada 
satu pokok permasalahan yang sedang terjadi dalam diri konseli, 
sangat dituntut dari seorang konselor pastoral. Dengan singkat 
dapat dikatakan bahwa dalam upaya untuk menolong orang lain, 
seorang Konselor pastoral, hendaknya memiliki tuntutan yang 
normal, bukan harus perfeksionisme, yang didorong oleh sikap - 
rasa tanggung jawabnya terhadap panggilannya sebagai seorang 
Konselor pastoral. 

 
Hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sangat membantu 

seorang Konselor pastoral untuk menghadirkan dirinya sebagai 
model, atau kerangka acuan bagi konseli guna membentuk dan 
membangun pemahaman teologia yang lengkap mengenai Allah 
secara dekat dan nyata. Dengan menghadirkan diri dengan cara 
yang demikian, memungkinkan terjadinya hubungan yang dinamis 
antara Konselor dengan remaja, yang memungkinkan mereka 
untuk memandang dan menjadikan Konselor sebagai tokoh 
identifikasi.  Konselor dapat menyajikan suatu model kepada 
konseli sehingga lambat atau cepat model itu akan terbentuk dan 
terpola serta terbatinkan di dalam diri dan menjadi milik mereka 
sendiri.  

 
Melalui Konselor pastoral sebagai model, konseli dapat 

belajar untuk menyusun kembali pemahamannya mengenai Allah 
yang selama ini, Allah hanya dipahami sebagai ―Allah yang jauh 
dan yang cenderung menghukum‖ dengan ―citra Allah  yang dekat 
dan suka bersahabat‖  dengan mereka yang terlihat melalui diri 
seorang Konselor pastoral. Dengan demikian maka akan 
terbentuklah suatu pemahaman yang utuh dan lengkap mengenai 
Allah, yang memungkinkan mereka boleh dapat hidup dalam 
ucapan syukur dan sukacita, karena kehadiran Allah begitu nyata 
bagi mereka melalui seorang konselor.  
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Proses Konseling 
 
Tahap I.  Menciptakan Rapport 
 

Rapport adalah suatu istilah  yang berkenaan dengan 
kualitas relasi antara dua orang atau lebih. Kualitas relasi ini 
menuntut adanya ketrampilan dari seorang konselor pastoral. Oleh 
karena itu dalam tahap ini, seorang konselor membutuhkan 
beberapa ketrampilan yang pokok. Menurut Egan, ketrampilan 
pokok yang dibutuhkan oleh seorang konselor dalam proses 
konseling terdiri dari beberapa macam dan hal-hal tersebut 
senantiasa ada pada setiap tahap. Pada tahap pertama ini hal 
yang sangat penting dari seorang konselor adalah berusaha untuk 
dapat menciptakan rapport. Untuk itu seorang konselor pastoral 
harus mampu mengembangkan kemauan yang ikhlas untuk 

mendengarkan
32

 kisah konseli, hadir dengan konseli dan siap 
sedia untuk menolong konseli. Mendengarkan adalah satu hal 
yang sangat dibutuhkan oleh konseli. Ketidak beranian konseli 
untuk berbicara secara terus terang mengenai masalahnya  sering 
kali disebabkan oleh rasa takut tertolak dan tidak didengarkan oleh 
orang konselor. Mendengarkan kisah-kisah masalah mereka,  
berarti menanamkan konsep diri yang positif terhadap diri mereka. 
Mendengarkan keluhan-keluhan mereka berarti konselor ingin 
menyatakan bahwa ada orang lain bersama mereka, dengan 
demikian, ditumbuhkan harga diri dan kemampuan mereka, untuk 
menyelesaiakn masalahnya secara mandiri. Seorang konselor 
pastoral sebagai wakil Allah, perlu menunjukan kemauan untuk 
mendengarkan seperti Tuhan mendengarkan seruan umatnya 
Yosua 10:14; Mazmur 4 : 4)  
 
Disamping itu seorang konselor pastoral perlu bersikap mau 
menerima dan menghargai konseli secara jujur tanpa memandang 
statusnya, kesalahannya dan masalahnya. Konselor hendaknya 
menerima mereka dengan penuh kerelaan dan kehangatan 
(willingness and warmth), atau menerima mereka tanpa syarat 
(unconditional positive acceptance). Hal seperti ini adalah hal yang 

                                                 
32

 Gerald Egan,  The Skilled Helper, A Model for Systematic helping and 
Interpersonal Relating, (Monterey, California: Brooks/ Cole Publishing Co. 1975), 
34.  Lihat juga  Mesach  Krisetya,  ―Tahap-Tahap Konseling Pastoral‖ dalam  
Konseling Pastoral: Suatu Pengantar bagi Para Penolong di Indonesia, Jilid II, 

(Penyunting, Aart Martin van Beek, Salatiga: UKSW, 1987), 3 - 15. 
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sangat dibutuhkan oleh mereka yang sedang bermasalah. Mereka 
cemas dan takut karena merasa bahwa mereka kurang diterima. 
Mereka yang berada dalam masa transisi sulit untuk 
menempatkan diri, dan hal ini membuat mereka merasa kurang 
aman dan meresa bahwa tidak ada tempat bagi mereka. Dengan 
singkat dapat dikatakan bahwa pada tahap pertama ini, seorang 
konselor pastoral harus menciptakan hubungan yang baik dengan 
mereka yang bermasalah. Seorang konselor harus 
membangkitkan rasa percaya dan rasa diterima pada pihak 
mereka. Tanpa ada kepercayaan dari pihak mereka dan perasaan 
diterima, sulit untuk melanjutkan proses konseling. 

 
Tahap II.   Penjelajahan (explorasi) 
 

Pada tahap ini konselor berusaha untuk menjelajahi dunia 
konseli untuk dapat memahami dan merumuskan masalah atau 
kebutuhan dari konseli. Untuk memperoleh gambaran  yang 
lengkap, maka diperlukan pula ketrampilan dari seorang konselor, 
yaitu empati; keaslian; dan penghargaan. 

 
Empati (Empathy). Empati berarti memasuki dunia konseli 

dan memahami serta merasakan dunianya sebagaimana ia 

merasakan dan memahaminya 33
.  Empati menuntut kemampuan 

dan kemauan dari seorang konselor untuk menempatkan dirinya 
ke dalam dunia konseli; mengalami kehidupan aktual dan faktual 
orang itu; memandang dunianya dengan pandangan dan 
perasaannnya. Namun ia sendiri tidak hanyut dalam perasaan-
perasaan konseli, seperti dikemukanakan oleh Harper bahwa: 
―Empathy is the acceptence and understanding of the feelings of 
another person, but with sufficient detachment to avoid becoming 

directly involved in those feelings‖
34

.  
 

Empati sangat dibutuhkan oleh mereka yang mengalami 
kesulitan, oleh karena itu bimbingan dari seorang konselor harus 
bisa menunjukan kepada mereka bahwa ada yang dekat serta 
turut merasakan pergumulan mereka. Dari kedekatan itu seorang 

                                                 
33

 Mesach  Krisetya,  ―Empati‖   Konseling Pastoral: Suatu Pengantar Bagi 
para Penolong Di Indonesia, jilid II, Penyunting  Aart Martin van Beek, (Salatiga: 
UKSW, 1987), 49. 

34
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(New York: Yason Aranson, 1974), 161. 
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konselor dapat memilah-milah perasaan, pikiran, penafsiran 
maupun tindakan-tindakan mereka yang baik maupun yang buruk, 
serta menyatukan atau menggabungkan horison-horison makna 

dan menentukan sumber permasalahan mereka
35

. 
 

Keaslian (Genuineness). Seorang konselor dalam 
menjalankan tugasnya hendaklah bersikap asli, spontan dan 
terbuka. Ia harus ada sebagaimana ia adanya. Ia berterus terang 
kepada konseli, jika merasa berat dan tidak bersedia untuk 
menolongnya, tanpa menyembunyikan perasaannnya dan 
bertindak tegas. Rogers dan Truax mengkategorikan keaslian 
(genuineness) dengan ―congruence‖ yang artinya tidak memakai 
topeng untuk menjalankan tugasnya. Mereka yang bermasalah 
membutuhkan orang konselor yang bisa dijadikan figur dan hal itu 
tidak terlepas dari sikap kejujuran dan keterbukaan secara murni. 
 

Penghargaan (Respect)
36

.  Penghargaan (respect) berasal 
dari akar kata bahasa Latin yang mengandung pengertian ―melihat 
atau memandang‖ . Respect berarti memberi harga kepada orang 
lain, hanya karena dia adalah seorang manusia. Hal ini berarti 
seorang konselor Kristen harus mampu memandang manusia 
sebagaimana Allah memandang manusia itu sendiri. Allah begitu 
mengasihi manusia dan menerimanya, demikian pula halnya 
dalam menerima dan menghargai orang lain. Setiap orang 
membutuhkan penghargaan. Penghargaan dapat menjadi suatu 
―kekuatan‘ yang dapat menolong mereka keluar dari kesulityan 
hidup yang sedang melilit hidup mereka. Oleh karena itu konselor 
pastoral melalui sikap penghargaan tersebut dapat menolong 
mereka untuk merubah persepsi mereka yang barangkali negatif 
tentang dirinya, terhadap orang lain dan bahkan bisa kepada 
Tuhan. Dengan demikian mereka dapat melihat bahwa ternyata 
mereka berharga, baik di hadapan manusia maupun di hadapan 
Tuhan (Matius 10 : 31). Menerima dan menghargai keunikan dan 
kekhasan pribadi mereka, menghargai keputusannya, tidak 
berprasangka buruk terhadap mereka, baik sikapnya, 
perkataannya. Penghargaan  merupakan hal-hal yang sangat 
dirindukan oleh mereka yang bermasalah. 
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Tahap III.  Penjernihan (Klarifikasi)  
 
Memasuki tahap ini  perhatian seorang konselor dipusatkan 

pada upaya untuk merumuskan pokok permasalahan yang sedang 
dialami oleh konseli. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 
konkrit;  kini dan disini;  konfrontasi.  

 

Konkrit (Concreteness)
37

. Berbagai informasi dan kisah dari 
konseli telah dihimpun oleh konselor, namun semuanya itu masih 
berbentuk hamparan masalah yang belum jelas apakah yang 
menjadi pokok masalah. Oleh karena itu konselor harus berusaha 
untuk menjelaskan ulang berbagai informasi dari konseli dengan 
mempertajam pada satu fokus masalah secara konkrit dan bersifat 
operasional. Hal ini akan sangat menolong konseli untuk melihat 
permasalahannya secara konkrit (pikiran dan tingkah laku) dan ia 
dapat belajar untuk menjadi lebih konkrit pula dalam interaksinya 
dengan orang lain di luar situasi konseling. Mengkonkritkan suatu 
masalah adalah hal yang sangat penting bagi konseli yang 
bermasalah. Oleh karena ide-ide dan persepsinya sering kali tidak 
realistis dan penuh fantasi, sehingga seorang konselor perlu untuk 
menunjukan dan mengkonkritkan masalahnya secara jelas 
operasional. 
 

Kekinian (Immediacy). Kekinian adalah suatu usaha dan 
kesanggupan konselor untuk mendiskusikan secara langsung dan 
terbuka mengenai apa yang sedang terjadi kini dan di sini. Salah 
satu konsep dasar dari terapi Gestalt adalah kenyataan apa yang 
ada sekarang. Kenyataan tentang organisme dan lingkungan saat 

inilah yang menarik perhatian konselor
38

, sehingga ia berusaha 
membantu konseli untuk menghayati dirinya dalam situasi kini. 
Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa ide dan persepsi konseli 
sering kali tidak realistis, maka seorang konselor pastoral perlu 
menolong mereka untuk melihat masalah apa yang sedang terjadi 
kini dan di sini, bukan apa yang sudah terjadi atau apa yang akan 
terjadi. Kekinian menuntut tanggung jawab mereka untuk berani 
dan secara terbuka mau memikul tanggung jawab atas 
masalahnya sendiri. Semua bantuan harus menyadarkan mereka 

                                                 
37

 Ibid., 100. 
38 
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akan apa yang sedang terjadi pada dirinya saat ini, dan 
tindakannya sekarang. Hal-hal yang berhubungan dengan masa 
lalu, misalnya pengalaman trauma dimasa kecil, atau orang lain 
yang menyebabkan semuanya ini terjadi, dipertimbangkan hanya 
sejauh hal itu berkaitan erat dengan masalah yang dihadapi 
sekarang 

 

Konfrontasi 
39

. Konfrontasi merupakan suatu upaya untuk 
menolong konseli sehingga ia dapat melihat dan menilai kembali 
aspek-aspek dari pikirannya, perasaannya, dan tingkah lakunya 
yang menghalanginya untuk mencapai pengertian yang utuh dan 
menyebabkannya mengalami tingkah laku yang merusak dirinya. 
Konfrontasi dapat dilakukan terhadap konseli, karena tidak jarang 
mereka ―suka“ menyimpangkan permasalahannya, tidak jujur, dan 
ingin menghindari akan tanggung jawab. Maka seorang konselor 
pastoral perlu mengambil tindakan konfrontasi dengan semangat 
kasih terhadap mereka. Dengan demikian mereka dilatih untuk 
bersikap jujur, memikul tanggung jawab dan tidak melemparkan 
kesalahan pada orang lain. 

 
Tahap IV  Pengambilan Keputusan Untuk Dilaksanakan 
Setelah melalui tahap-tahap sebelumnya dengan baik, maka pada 
tahap terakhir ini konselor bersama-sama dengan konseli (baik 
individu maupun kelompok) dapat memikirkan dan membuat 
beberapa keputusan untuk dilaksanakan oleh mereka. Dalam 
pengambilan keputusan, perlu diperhatikan beberapa hal seperti 

diusulkan oleh Egan
40

, yaitu : 
 

1. Merumuskan dan mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan 
konseli, secara jelas, konkrit dan operasional. 

 
2. Menentukan urutan perioritas, masalah manakah yang harus 

segera diselesaikan dan mana yang perlu ditunda.  
 

3. Tentukan sasaran konkrit  dengan memperhatikan hal-hal yang 
berkaitan dengan soal nilai, adat istiadat dan kepercayaan yang 
dimiliki konseli. 

4. Tunjukan selengkap mungkin semua sarana dan fasilitas yang 
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tersedia, dan dapat dijangkau oleh konseli, yang bisa 
membantu dan  menolongnya dalam mencapai hidup yang 
lebih efektif. 

5. Menentukan suatu kriteria penilaian, sebagai pedoman untuk 
evaluasi, sehingga dapat mengetahui sejauh manakah ada 
perubahan yang telah dicapai.  
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