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PESAN PASTORAL NATAL 2021 
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE  

GEREJA KRISTEN INDONESIA 

 

“Secercah Terang yang Menyeruak di Tengah Kegelapan” 
 

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, 
 
Para anggota jemaat dan simpatisan GKI di manapun berada, sudah hampir dua tahun ini, kita 
hidup berdampingan dengan pandemi Covid-19. Kekhawatiran dan kehati-hatian, kematian dan 
pemulihan, berkegiatan dari rumah maupun di luar rumah, menjadi hal-hal yang terus kita hayati 
dan hadapi di masa pandemi.  
 
Kita patut bersyukur jika laju pandemi di tanah air relatif bisa dikendalikan akhir-akhir ini – setelah 
amukan gelombang kedua Covid-19 pada medio tahun ini. Cakupan vaksinasi di tanah air 
menunjukkan angka yang menggembirakan, di mana ada 71,84% penduduk Indonesia sudah 
mendapatkan suntikan dosis pertama dan 50,68% untuk dosis kedua (data dari: 
https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines per tanggal 16 Desember 2021). Sejak hari Selasa, 14 
Desember 2021, pemerintah sudah melaksanakan vaksinasi untuk anak-anak usia 6-11 tahun. Ini 
semua tentu menjadi secercah terang yang memberi harapan akan hadirnya pemulihan di tengah-
tengah bangsa kita.  
 
Sekalipun begitu, kita tidak boleh lengah dan berpuas diri, sebab di Eropa, sejumlah negara sedang 
menghadapi amukan badai Covid-19, seperti: Jerman, Austria, Inggris, Turki, Prancis, dan Belanda. 
Prancis sendiri bahkan menyatakan bahwa mereka tengah menghadapi gelombang kelima Covid-
19.  Padahal, negara-negara seperti: Jerman, Inggris dan Prancis sudah mencapai setidaknya 68% 
vaksinasi secara penuh (2 dosis) bagi penduduknya. Itu berarti, protokol kesehatan 5M perlu tetap 
dilakukan dengan disiplin.  
 
Berhadapan dengan situasi yang seperti ini, wajar jika kembali muncul pertanyaan, “Kapan 
pandemi ini akan usai?” Pertanyaan ini cukup sulit untuk dijawab, sebab virus korona ini memiliki 
kecerdasan untuk bermutasi, sehingga Covid-19 masih terus bermunculan di sekitar kita. SARS-
Cov-2 varian omicron – yang telah masuk ke Indonesia, ditengarai memiliki daya tular yang tinggi. 
Alhasil, kondisi kehidupan kita seperti sedang menghadapi kabut atau kegelapan kembali.  
 
Di tengah-tengah kehidupan yang seperti inilah, kita mempersiapkan diri untuk menyambut 
peringatan Natal. Apa yang bisa dan perlu kita refleksikan? Mari kita sejenak melihat perjalanan 
keluarga kudus lewat berita Alkitab seputar Natal.  
 
Pertama, baik Yusuf maupun Maria berupaya untuk menaati rencana Allah dengan rela dalam 
kehidupan mereka. Ketaatan Yusuf tampak dari kesediaannya mengambil Maria sebagai istrinya 
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(Mat. 1:24) – sehingga dengan begitu Yesus akan lahir dari keturunan Daud, sebagaimana 
nubuatan akan Mesias (lih. Mat. 1:1-17; bnd. Yes. 11:1), dan dalam hal Yusuf menamai anak yang 
dikandung oleh Maria: Yesus (Mat. 1:21,25). Sementara ketaatan Maria tampak dari kesediaannya 
mengandung dan melahirkan bayi Yesus.  
 
Jika kita membayangkan diri kita berada di posisi Yusuf dan Maria pada zamannya, maka kita bisa 
merasakan bahwa ketaatan mereka bukanlah hal yang mudah. Yusuf harus bisa mengolah batin 
dan pikirannya untuk dapat menerima dan mengakui Yesus sebagai anaknya sendiri. Maria pun 
menghadapi kesulitannya sendiri. Mengapa saya? Mengapa bukan perempuan lain yang Tuhan 
pilih? Bagaimana kata orang jika mengetahui kehamilan saya, padahal saya belum hidup sebagai 
suami-istri bersama Yusuf? Kira-kira itulah pertanyaan yang muncul di benak Maria.  
 
Sekalipun begitu, Yusuf dan Maria tetap menunjukkan ketaatan mereka yang rela. Mereka rela 
untuk taat karena kesadaran akan apa yang disebut oleh Thomas Aquinas sebagai bonum 
commune (kebaikan bersama), bahwa kelahiran dan kehadiran Yesus adalah untuk menggenapi 
rencana penyelamatan Allah bagi dunia. Pun begitu dengan kita seharusnya. Ketika pandemi 
Covid-19 belum juga usai – dan negeri kita berada dalam bayang-bayang gelombang ketiga usai 
libur Natal dan Tahun Baru mendatang, ketaatan kita secara rela dalam melaksanakan protokol 
kesehatan 5M menjadi bagian penting untuk menghadirkan kebaikan bagi kehidupan.  
 
Oleh karena itu, bagi Jemaat-jemaat yang sudah menyelenggarakan kebaktian dan kegiatan onsite 
pada Masa Raya Natal dan sesudahnya, tetaplah upayakan protokol kesehatan secara ketat. 
Celah-celah penularan virus korona, seperti pada saat makan bersama (misalnya: seusai 
pelayanan), perlu diwaspadai dan dicegah.  
 
Kedua, Yusuf dan Maria menempuh perjalanan yang tidak mudah dari Nazareth ke Betlehem, 
untuk memenuhi program pemerintah Romawi akan sensus penduduk (Luk. 2:1-7). Sekalipun 
pemerintah Romawi adalah penguasa (baca: penjajah) atas wilayah Yudea, namun kebijakannya 
berusaha diikuti oleh Yusuf dan Maria. Bagi Allah, kebijakan Kaisar Agustus itu dipakai oleh-Nya 
untuk menggenapi nubuatan bahwa Mesias akan lahir di Betlehem, sebuah kota kecil di Yehuda 
(lih. Mik. 5:1).  
 
Tampak dari keterangan tersebut, kesediaan Yusuf dan Maria mengikuti kebijakan pemerintah 
Romawi, pada gilirannya menjadi penggenapan nubuatan ilahi akan Mesias. Saat ini, kita hidup di 
sebuah negara di mana pemerintahnya sungguh peduli terhadap nasib rakyatnya di tengah 
pandemi. Pengadaan vaksin Covid-19 dilakukan secara bertahap dan ditujukan untuk seluruh 
penduduk. Bantuan sosial dan aneka stimulus pun diluncurkan untuk meringankan beban 
masyarakat. Apalagi, pemerintah RI bukanlah penguasa Romawi yang menduduki Yudea. 
Pemerintah RI adalah penguasa yang sah atas negeri ini. Rasa hormat dan dukungan bagi 
pemerintah RI dilakukan oleh kita sebagai Warga Negara Indonesia.  
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Oleh karena itu, program vaksinasi Covid-19 yang terus digencarkan oleh pemerintah, sudah 
seharusnya disambut dengan antusias oleh kita. Apalagi saat ini vaksinasi untuk anak usia 6-11 
tahun sudah dimulai. Dengan sudah terjangkaunya 70% lebih penduduk Indonesia (atau setara 
dengan 149 juta orang) dalam vaksinasi dosis pertama, menunjukkan bahwa vaksin ini aman bagi 
tubuh manusia. Kalaupun di sana-sini masih muncul berita bohong tentang vaksin, kita punya 
kemampuan dan peralatan (via internet) untuk menguji kebenaran berita itu.  
 
Sehubungan dengan hal di atas, kami mendorong para anggota dan simpatisan GKI untuk 
menyukseskan program vaksinasi Covid-19 dengan keterlibatan optimal di dalamnya. Kami 
mengapresiasi Jemaat-jemaat dan/atau badan pelayanan dalam lingkup GKI yang telah turut 
ambil bagian melaksanakan vaksinasi ini.  
 
Ketiga, kita perlu mewaspadai sikap megalomaniak Herodes Agung yang anti-kehidupan. 
Herodes Agung takut jika kekuasaannya tergerus dan tergusur oleh “Mesias yang baru dilahirkan” 
(lih. Mat. 2:1-12). Ketakutannya lantas membuahkan kebijakan untuk membunuh semua anak 
yang berumur dua tahun ke bawah di Betlehem (Mat. 2:16-18).  

 
Sikap Herodes Agung yang anti-kehidupan, bisa saja hinggap dalam diri kita – entah dalam kadar 
kecil ataupun besar. Pada saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, sikap yang anti-kehidupan 
bisa mewujud dalam perilaku koruptif atas bantuan sosial bagi masyarakat atau juga berupa 
keengganan melakukan protokol kesehatan secara ketat, misalnya: tidak mengenakan masker 
saat beraktivitas di luar rumah atau bertemu orang lain, berkerumun dan tidak menjaga jarak, 
menghasut orang lain – entah dengan cara yang halus ataupun kasar agar tidak mau divaksinasi, 
dan lain sebagainya.  

 
Gereja bagaimanapun adalah wujud Kerajaan Allah yang tampak di dunia ini. Ia hadir untuk 
meneruskan visi Allah, yakni menghadirkan damai sejahtera (keselamatan) bagi dunia. Oleh 
karena itu, dalam setiap program kerja dan kegiatannya, gereja seharusnya berpihak pada 
kehidupan sekaligus mengkritisi kegiatan atau praktik yang anti-kehidupan.  

 
Keempat, kita perlu meneladani kesediaan orang-orang Majus untuk menjumpai Mesias dan 
membawa persembahan bagi keluarga kudus (Mat. 2:11). Saat ini, ketika kita menyambut Natal, 
situasi bangsa Indonesia sedang bergumul dengan serangkaian bencana alam yang terjadi – selain 
pandemi Covid-19, mulai dari letusan gunung Semeru, gempa bumi di NTT dan yang terbaru di 
Jember, Jawa Timur.  

 
Oleh karena itu, belarasa terhadap mereka yang tengah menderita perlu diwujudkan dengan 
kesediaan kita berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Bukankah Yesus berkata dalam suatu 
perumpamaan, “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk 
salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku” (Mat. 
25:40). Itu berarti, apa yang kita lakukan bagi sesama yang tengah menderita di tengah bencana, 
itu kita lakukan juga bagi Yesus, Sang Mesias. Selanjutnya, hindarilah peringatan Natal yang 
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bersifat wah (glamor), mewah dan dilakukan di tempat yang megah. Bagaimanapun, Natal 
perdana terjadi dalam situasi yang bersahaja.   

 
Kiranya dengan kembali mengingat dan menghayati berbagai kisah Alkitab di seputar Natal ini, 
kita bisa memaknai Natal secara kontekstual.  

 
Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Biarlah setiap kita 
berupaya untuk menghadirkan secercah terang untuk menyinari kegelapan dunia (lih. Mat. 5:14; 
bnd. Yes. 9:1).  

 
Salam kami, 

Badan Pekerja Majelis Sinode 
Gereja Kristen Indonesia 
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