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MENGHARDIK BADAI COVID-19 DAN KRISIS EKONOMI
Iapun bangun, menghardik angin itu dan
berkata kepada danau itu: "Diam!
Tenanglah!" Lalu angin itu reda dan danau
itu menjadi teduh sekali. - Markus 4:39
Markus salah seorang penulis Injil, mengangkat
kisah kejadian nyata yang menarik di dalam
Markus 4:35-41. Diceritakan waktu itu Yesus
menyeberangi
Danau
Galilea
bersama
muridmurid-Nya di dalam satu perahu. Di tengah
perjalananan Yesus tertidur di buritan perahu.
Tanpa disangka-sangka di tengah danau terjadi
angin ribut mengamuk dan mengombangambingkan perahu serta mulai memenuhi perahu dengan air. Semua murid-murid
ketakutan dan membangunkan Yesus lalu Ia bangun dan menghardik angin ribut
tersebut dan kemudian angin ribut redalah. Kisah injil ini menunjukkan bahwa Yesus
berkuasa atas alam ini, berkuasa atas apa yang terjadi di sekeliling kita dan membuat
ketenangan terjadi.
Hal yang persis sama sedang terjadi saat ini dimana virus Covid-19 sedang melanda
dan membuat ketakutan banyak orang. Ketakutan akan virus tersebut lebih
menakutkan dibanding virusnya sendiri. Dengan melihat keadaan yang ada maka
Gembala Pembina memberikan teladan dengan memerintahkan Covid-19 dan krisis
ekonomi untuk diam dan tenanglah sehingga ketakutan-ketakutan itu dapat
dikalahkan.
Bagaimana kita sebagai orang percaya dapat melakukan ini?

1. Satu perahu dengan Yesus
Satu perahu dengan Yesus adalah menggambarkan hidup bersama-sama dengan
Yesus. Ini hal pertama yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan yang
lebih besar lagi. Hidup bersama dengan Yesus berarti kita banyak belajar dan
mendengar dari Tuhan kita. Layaknya seorang murid belajar dari gurunya
demikianlah hidup kita. Dengan belajar dan mendengar Tuhan, maka itu akan
mengubah paradigma dan hati kita menjadi serupa dengan Dia. Melalui
program GEMAR kita diarahkan untuk banyak belajar dan mendengarkan
Tuhan melalui firman-Nya.Untuk itu mari kita berkomitmen untuk terus
membaca Alkitab setiap hari selama hidup kita.
“Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu; firman-Mu tidak akan
kulupakan.” Mazmur 119:16
2. Meneladani Yesus
Hal yang kedua adalah meneladani apa yang Yesus lakukan. Setelah kita belajar
dari-Nya, maka kita harus mengaplikasikan dalam hidup kita. Lakukan apa
yang Yesus lakukan seperti yang Ia nyatakan dalam Yohanes 14:12 “Aku
berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan
melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan
pekerjaanpekerjaan yang lebih besar dari pada itu. Sebab Aku pergi kepada
Bapa;”. Ayat ini mengajak semua orang percaya untuk melakukan apa yang
Yesus lakukan bahkan hal-hal yang lebih besar daripada itu.
ACTION :
• Ingatkan anggota COOL untuk setiap hari ber-GEMAR dan banyak belajar
dari firman Tuhan.
• Motivasi anggota COOL untuk mulai melakukan apa yang Yesus lakukan
sesuai firman-Nya. Dimulai dengan menghardik virus Covid-19 dan krisis
ekonomi untuk diam dan tenang.

