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BERTOBAT, TINGGAL TENANG, DAN PERCAYA 

 

Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH, 

Yang Mahakudus, Allah  

Israel: "Dengan bertobat dan tinggal 

diam kamu akan diselamatkan, dalam 

tinggal tenang dan percaya terletak  

kekuatanmu."- Yesaya 30:15  

  

Pandemi Covid-19 banyak 
menimbulkan ketakutan, dan 

kekuatiran di kalangan masyarakat. Di  
dalam saat seperti inilah orang-orang yang beriman sedang diuji imannya oleh 
Tuhan, yaitu bagaimana betul-betul bergantung penuh kepada-Nya atau malah 
sebaliknya dengan banyak menggerutu, menyalahkan keadaan bahkan menyalahkan 
Tuhan. Sebagai orang yang beriman, hendaknya kita tetap percaya kepada-Nya 
karena Ia adalah Bapa yang baik yang tidak pernah menuntun anaknya masuk ke 

jurang.  
 

Ada tiga sikap yang perlu kita lakukan di tengah-tengah pandemi ini agar kita 

menang:  
  

1. Bertobat  
  

Bertobat adalah tindakan kembali kepada Allah karena menyadari dosa yang 

telah dilakukan. Ketika Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk lebih banyak 

aktifitas di rumah akibat pandemi, ini adalah saat yang baik untuk merenungkan 

hidup kita. Apakah hidup kita selama ini layak di hadapan Tuhan atau kita 

banyak menabrak hukum-hukumnya Tuhan? Mari kita cek hidup kita dan jika 

Roh Kudus memberitahu hal-hal yang salah dalam hidup kita, jangan keraskan 

hati namun bertobat sungguh-sungguh karena kedatangan-Nya sudah semakin 

dekat.  
  

"Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!" Matius 4:17  

  

  

2. Tinggal Tenang  

 Pandemi yang sedang berlangsung mengakibatkan resesi ekonomi di seluruh 

negara. Resesi ekonomi mengakibatkan masyarakat dihinggapi ketakutan dan 

kekuatiran akan masa depan. Dalam keadaan yang seperti ini apa yang harus 

dilakukan? Sebagai orang beriman yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus 

semestinya kita tetap tenang. Tinggal tenang adalah adalah sikap tenang 

menghadapi masalah yang terjadi. Kita tetap tenang karena ada Tuhan yang 

tidak pernah meninggalkan kita. Dengan tinggal tenang, kita menjadi dapat 

lebih banyak berdoa kepada-Nya.  
  

“Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan 

jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa.” – 1 Petrus 4:7  
  

3. Percaya  

Sikap ketiga adalah percaya akan firman Tuhan, dengan cara 

memperkatakanNya. Hal yang sama dilakukan oleh Gembala Pembina yang 

berkata kepada virus Covid-19 untuk diam dan tenanglah. Dengan terus 

memperkatakan firman Tuhan dengan percaya dan tidak bimbang maka apa 

yang kita perkatakan akan segera terjadi.  

  

Yesus menjawab mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu 

percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang 

Kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada 

gunung ini: Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut! hal itu akan terjadi. 

Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh  

kepercayaan, kamu akan menerimanya." – Matius 21-22  

  

 ACTION :  
  

• Adakan perenungan dan refleksi diri masing-masing, bertanya kepada Roh 

Kudus apa yang masih salah di dalam kehidupan pribadi lalu mulai akui dan 

bertobat.  

• Ajak semua anggota COOL untuk tetap tenang dan tidak panik, takut, atau 

kuatir, dengan cara banyak masuk dalam pujian dan penyembahan kepada 

Dia.   

• Perkatakan firman Tuhan setiap hari dan percaya apa yang diperkatakan 

terjadi.  

  


