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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 
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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 


