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Pandahuluan
• New Normal adalah satu istilah yang sangat akrab di 

telinga dan mudah kita temukan dalam semua platform 
media pada saat ini. 
• Berbicara mengenai “new normal” maka muncul

pertanyaan, apakah itu “New Normal?” 
• Badan bahasa Indonesia sudah memberikan istilah yang 

resmi yaitu “Kenormalan Baru,” namun masih tetap
membutuhkan penjelasan lebih lanjut.  
• Untuk itu mari kita memandang dari segi latar belakang, 

kemudian memahami konsepnya. 



Pendahuluan
• Pandemi Covid 19 yang bermula di Wuhan, Cina pada bulan

Desember 2019 telah memaksa penduduk dunia melakukan
perubahan drastis dalam hampir semua aspek kehidupan.
• Beberapa perubahan tersebut meliputi pola bersosial, bekerja, 

belajar (schooling), beribadah (worship). Dari semua
perubahan itu muncullah aturan, anjuran dan istilah yaitu
“Physical Distancing, Stay At Home, Work From Home, Study 
From Home dan Worship From Home. 
• Perubahan drastis ini membawa dampak bagi kehidupan

manusia dan jika berkepanjangan, maka akan membawa
dampak yang semakin buruk.



Latar Belakang Masalah
• Pemerintah mengerluarkan istilah yang disebut “New 

Normal” sebagai langkah percepatan penanganan
COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. 
• “New Normal” melahirkan “kebiasaan baru” yang 

berawal pada penerapan protokol Kesehatan, namun
berkembang pada kebiasaan lainnya yang lebih
mengarah kepada penggunaan dunia digital. 
• Tentu Kebiasaan baru atau kenormalan baru ini menuntut

kemampuan seseorang untuk beradaptasi pada dunia 
online, virtual, website, sosial media. 



Latar Belakang Masalah
•Penerapan protokol Kesehatan di era New 
Normal tidak terkecuali, hal ini telah diatur
lewat Surat Edaran Menteri Agama No. 15 
tahun 2020, sekaligus menjadi satu tantangan
baru bagi Gereja yang diantaranya:
•Pembatasan usia minimum dan maksimum.
•Pembatasan jumlah pengunjung .
•Durasi penyelenggaraan ibadah.



Pertanyaan

•Dari sejumlah tantangan dan permasalahan
di era “New Normal” ini, muncul beberapa
pertanyaan:
• Bagaimana kondisi kerohanian anggota jemaat

di era new normal?
• Sejauh mana kemampuan para gembala

jemaat dan pemimpin jemaat beradaptasi
pada penggunaan digital (web dan sosial
media) di era new normal?



I - Spiritualitas atau
Kerohanian Anggota

Jemaat.



Konsep Spiritualitas

•Dan akhirnya Richard O’Brien, dalam
buku Catholicism, hal. 1058 
menyebutkan: 
“Spirituality has to do with our 
experiencing of God and with the 
transformation of our consciousness 
and our lives as outcomes of that 
experience.”



Konsep Spiritualitas
•Sedangkan McGrath Christian dalam
buku Christian Spirituality, hal. 2 
menyebutkan:
“Spirituality is reflection on the whole 
Christian enterprise of achieving and 
sustaining a relationship with God, which 
includes both public worship and private 
devotion, and the results of these in actual 
Christian life.”



Konsep Spiritualitas

•Dengan demikin konsep spirtualitas dapat
disimpulkan sebagai,

“satu hasil dengan merespons pada inisiatif Allah 
dengan berusaha untuk mendengarkan suara
Allah melalui pemusatan pikiran dan penyerahan
diri sepenuhnya di dalam Dia, selalu membuka
hati pada suara Allah dan penurutan
sepenuhnya pada kehendak-Nya.



1. Alkitab Sumber Kerohanian



•Dalam bukunya Christian 
Spirituality, Alister E. McGrath 
menyebutkan
“The Bible is recognized by all 
Christians as being of foundational 
importance for Christian thinking and 
living.” Alister E. McGrath, Christian 
Spirituality, p. 82.



•Lebih tegas lagi Ellen G. White 
mengatakan: 
"The Holy Scriptures are to be accepted 
as an authoritative, infallible revelation of 
His will. They are the standard of 
character, the revealer of doctrines, and 
the test of experience" (GC, vii).



Alkitab Sumber Kerohanian:

•Ellen G. White:
"As the Spirit of God becomes better 
known, the Bible will be accepted 
as the only foundation of faith" (8 T, 
192-93).



Ellen G. White:

• "The Bible, and the Bible alone, is to be 
our creed, the sole bond of union; all 
who bow to this Holy Word will be in 
harmony. Our own views and ideas must 
not control our efforts. Man is fallible, but 
God's Word is infallible." (1 SM, 416)



Alkitab sendiri menyatakan:

•Rom 10:17 “Jadi, iman timbul dari
pendengaran, dan pendengaran oleh firman
Kristus.”
•2 Tim. 3:16 “Segala tulisan yang diilhamkan
Allah memang bermanfaat untuk mengajar, 
untuk menyatakan kesalahan, untuk
memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik
orang dalam kebenaran.”



2. Ibadah berpengaruh pada 
kerohanian.



Richard Averbeck, Foundation of Spiritual Formation, 
p. 51.

“Ibadah adalah satu praktik formal paling rohani yang 
tersedia bagi kita sebagai orang Kristen. Ini adalah
latihan spiritualitas yang sangat dandalkan. Apakah itu
bersifat pribadi atau jemaat, itu dengan langsung
membuat kita terlibat bersama dengan Allah di dalam
hidup melalui perenungan Firman-Nya (Mzm. 1: 2), doa
(Mzm. 3), penyesalan dosa (Mzm. 32: 51), pujian (Mzm. 
146-150a), ucapan syukur (Mzm. 100; Ibr. 13:15b), 
ratapan (Mzm. 137). Pengorbanan diri (Rm. 12: 1; 1 Petrus 
2: 5), pelayanan (Rm. 15:16; Flp. 2:17), melakukan
perbuatan baik (Ibr. 13:16).”



Karena itu…
• Mengingat belajar firman Tuhan, beribadah adalah faktor

yang sangat berperan dalam membentukan kerohanian, 
maka ini sungguh menjadi tantangan yang tersendiri
dalam kehidupan di era new normal ini. 
• Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar 

pelayanan firman Tuhan dan ibadah dapat dilaksanakan
dalam di Era New normal?
• Sejauh mana kemampuan para pemimpin gereja

(gembala jemaat dan majelis jemaat) beradaptasi pada 
penggunaan digital di era new normal?



II. Pelayanan Gembala dan 
Gereja di Era Digital



Pelayanan Gembala dan Gereja

• Rasul Pauls dalam Efesus 4:11-15:
“Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul
maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil
maupun gembala-gembala dan pengajar-
pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang 
kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi
pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua
telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan
yang benar tentang Anak Allah,…



Pelayanan Gembala dan Gereja
• Rasul Pauls dalam Efesus 4:11-15:
“…kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan
yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga
kita bukan lagi anak-anak, yang diombang-
ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh 
permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka
yang menyesatkan, tetapi dengan teguh
berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita
bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, 
yang adalah Kepala.” 



Kristus Menyediakan Para Pelayan

•Paulus menekankan tujuan para pelayan
sebagai rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-
pemberita Injil, maupun gembala-gembala
dan pengajar-pengajar:
• Untuk memperlengkapi orang-orang kudus 

dalam pelayanan.
•Dan menolong pertumbuhan kedewasaan

iman.



Jay E. Adam dalam bukunya “Sheperding
God’s flock” hal. 75-156, menjabarkan
beberapa tugas penggembalaan dalam
memelihara keimanan anggota jemaat
yaitu:
1. Kunjungan Penggembalaan. Jelas salah 

satu bentuk penggembalaan dengan
mengadakan kunjungan, atau yang 
dalam istilah akrab kita kenal dengan
perlawatan. 



Kunjungan Penggembalaan

• "Kamu telah membiarkan kambing domba-
Ku terserak dan tercerai-berai, dan kamu
tidak menjaganya. Maka ketahuilah, Aku
akan membalaskan kepadamu perbuatan-
perbuatanmu yang jahat, demikianlah
firman TUHAN” (Yeremia 23:2). 
•Kata “menjaga” dalam bahasa aslinya
adalah “paqad” yang berarti “Visit” atau
mengunjungi.



Kunjungan Penggembalaan

• “Sesudah itu berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Ambillah
sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir! Sebab
sesungguhnya, Aku akan membangkitkan di negeri ini
seorang gembala yang tidak mengindahkan yang 
lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak
menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang 
sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan 
mencabut kuku mereka” (Zakaria 11:15-16). 
• Kata “mencari” juga diterjemahkan dengan “visit” 

mengunjungi.



Tugas Penggembalaan (Jay E. Adam)
• Melayani panggilan ke rumah. Kedatangan pendeta dalam

memenuhi panggilan pelayanan ke rumah dimulai dengan
memasuki rumah, duduk bersama, berdiskusi, membacakan
firman Tuhan dan memohon doa berkat.
• Pelayanan Jemaat secara Khusus. Paulus mengatakan

kepada penataua “jagalah seluruh kawanan” (Kis. 20:28). 
Kata seluruh berarti juga semuanya
• Konseling pribadi. 
• Melayani orang-orang sakit.
• Kunjungan ke rumah Sakit.
• Pelayanan duka.



Apakah pelayanan
pendeta atau jemaat di 

masa pandemik ini
mendapatkan excuse 

karena situasi? 



Pelayanan Pendeta di masa Pandemik

•Peranan dan pelayanan pendeta atau jemaat
dalam kondisi apapun tentu tidak berubah. 
• Justru dimasa pandemik ini, pendeta lebih
diharapkan memberikan pelayanan yang 
lebih maksimal, mengingat banyak anggota
jemaat banyak dalam kondisi takut, khawatir, 
stress, depresi, krisis dan berdukacita karena
dampak dari pandemic Covid-19. 



Pelayanan di masa Pandemik

Dr. Naomi Paget dalam buku yang 
berjudul “Minstry during pandemic. 

“During pandemic, people may use 
spirituality and religion to mitigate the 
severity of the crisis they are experiencing. 
People may use spirituality and religion to 
help cope with feelings of isolation, fear, or 
depression,” p. 38.



Pelayanan di masa Pandemik

•Di masa sebelum pandemic Covid-19, 
semua bentuk pelayanan ini dilakukan oleh 
pendeta melalui kehadiran secara fisik baik
itu di rumah, gereja, rumah sakit dan tempat
lainnya. 
•Akan tetapi, dimasa Pandemik Covid-19 dan 
di era New Normal maka pelayanan itu
hanya dapat dilakukan dengan daring 
(phone call atau video call atau digital).



Pelayanan Digital Sebagai Sebuah
Metode
• Teknologi digital bukan suatu istilah yang baru bagi

gereja. 
• Para pendeta dan anggota gereja sudah dari dahulu

menggunakan email dalam pekerjaan dan pelayanan. 
• Kita menyadari bahwa dunia internet adalah keajaiban

teknologi yang luar biasa. 
• Sekarang bagaimana kita mengoptimalkannya

khususnya di masa pandemik ini. 



Pelayanan Digital Sebagai Sebuah
Metode
• Dan seperti kebanyakan keajaiban teknologi, ia memiliki

potensi luar biasa untuk kebaikan, dan untuk kejahatan. 
• Permasalahannya adalah mungkin kita pernah memiliki

pengalaman buruk atau mendengar pengalaman buruk
tentang penggunan internet tersebut.
• Tetapi jejaring internet tidak hanya tentang computer dan 

peralatan. Ini tentang orang, media, dan pilihan
bagaimana kita dapat menggunakannya untuk tujuan
pelayanan dan penginjilan.



Pelayanan Digital Sebagai Sebuah
Metode
• Sudah terbukti penggunan teknologi digital seperti: 

text message, group message, video call, zoom 
meeting, google meeting atau berbagai aplikasi
lainnya sangat efektif dalam pelayanan dan 
penginjilan. 
• Terbukti pendeta dan jemaat yang lebih mahir

dalam penggunaan teknologi tersebut adalah
yang paling efektif dalam membina warga
jemaatnya di masa pandemic ini.



Allah menggunakan berbagai metode

“Setelah pada zaman dahulu Allah berulang
kali dan dalam pelbagai cara berbicara
kepada nenek moyang kita dengan
perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman 
akhir ini Ia telah berbicara kepada kita
dengan perantaraan Anak-Nya, yang telah Ia
tetapkan sebagai yang berhak menerima
segala yang ada. Oleh Dia Allah telah
menjadikan alam semesta” (Ibrani 1:1, 2). 



Kesimpulan
• New Normal adalah satu kondisi bukan sebuah pilihan, karena itu kita harus

mau dan mampu menyesuaikan diri didalamnya.
• Era Pandemik tidak mengurangi pelayanan pendeta, malainkan justru

menuntut peningkatan pelayanan pendeta dalam menghadapi situasi sulit.
• Jika Allah menggunakan berbagai cara dalam menjangkau manusia, maka

kita pun harus menggunakan berbagai cara dalam menjangkau sesama
manusia.

• Dapat disimpulkan bahwa penggunakan teknologi digital adalah cara yang 
paling efektif dalam melayani umat maupun penginjilan di era Pandemik.

• Selain belajar mengunakan perangkat teknologi digital untuk pelayanan, 
pemimpin gereja harus tetap memberikan edukasi khususnya bagi kaum
muda cara menggunakan internet secara pisitif.


