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ACTION: 
 Masing-masing membagikan pengalaman hidup bagaimana Tuhan mengubah cara pandang Anda sejak masa 

pandemi yang lalu sampai saat ini. 

 

PARADIGMA YANG BARU 
 

firman-Nya: 
"Janganlah ingat-
ingat hal-hal yang 
dahulu, dan janganlah 
perhatikan hal-hal 
yang dari zaman 
purbakala! Lihat, Aku 
hendak membuat 
sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, 
belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak 
membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di 
padang belantara.Binatang hutan akan memuliakan 
Aku, serigala dan burung unta, sebab Aku telah 
membuat air memancar di padang gurun dan sungai-
sungai di padang belantara, untuk memberi minum 
umat pilihan-Ku; umat yang telah Kubentuk bagi-Ku 
akan memberitakan kemasyhuran-Ku." – Yes.43:18-21 
 
Sesuatu yang baru adalah hal yang dinantikan oleh 
banyak orang. Namun ketika hal yang baru itu 
membuat seseorang keluar dari zona nyamannya 
maka hal itu menjadi tidak disukai. Zona nyaman 
membuat penghalang kemajuan rohani kita. Di dalam 
tahun 2022 sebagai Tahun Paradigma yang Baru, kita 
diingatkan bahwa tahun ini kita harus memiliki 
paradigma baru agar kehidupan rohani kita lebih baik 
dari hari ke hari menuju kekekalan. Sesungguhnya 
Tuhan menghendaki kita semua umat-Nya berubah 
menjadi lebih baik menuju keserupaan dengan Kristus, 
dimana semuanya bisa terjadi dimulai dari perubahan 
paradigma. Jika paradigma baru yang Tuhan berikan 
diterapkan dan dihidupi maka niscaya itu akan 
mengubah seluruh kehidupan umat Tuhan. 
 
Paradigma yang baru berbicara: 
 
1. Tinggalkan zona nyaman untuk menuju 

perubahan yang lebih baik 
 
firman-Nya: "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang 
dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari 
zaman purbakala! – Yes.34:18 
 

Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru dalam hidup 
kita namun kadangkala kita terjebak dalam 
kenyamanan ‘yang lama’ dan sulit untuk 
meninggalkannya. Paradigma lama adalah zona 
nyaman kita. Karenanya, kita sulit untuk berubah dan 
mengadopsi paradigma baru. Tuhan memberikan hal 
yang baru menunjukkan Dia memikirkan yang terbaik 
untuk hidup kita yang akan menjamin masa depan kita. 
Ingatlah bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu 
untuk datangkan kebaikan untuk kita (Rom.8:28). Jadi 
dengan demikian ketika ada perubahan-perubahan, 
tidak ada hal yang perlu kita takutkan karena 
semuanya untuk kebaikan kita. Sebagai contoh: ketika 
ada perubahan struktur dalam Cool yang ada, kita tidak 
perlu antipati malah sebaliknya kita mendukung agar 
Cool menjadi semakin baik. Demikian pula ketika ada 
masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, 
tidak membuat kita undur dari Tuhan namun jadi 
pembelajaran yang berharga untuk melangkah lebih 
mantap dan lebih baik lagi dalam mengiring Tuhan.  
 
2. Percaya Tuhan Lakukan Mujizat yang Baru 
 
Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang 
sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu 
mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan di 
padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. 
– Yes.34:19 
 
Adalah tidak mungkin untuk membuat jalan di padang 
gurun dan sungai di padang belantara dengan 
teknologi yang ada saat zaman Yesaya itu. Namun jika 
Tuhan yang berkehendak maka semuanya itu bisa 
terjadi. Tinggalkan paradigma lama yang menuntut 
Tuhan menolong kita dengan cara-cara yang lama dan 
beralihlah ke paradigma baru yang mengizinkan Tuhan 
menolong kita dengan cara yang tidak pernah terlintas 
dalam pikiran kita. Ketika dalam masa pandemi banyak 
orang pesimis akan masa depannya karena melihat 
keadaan yang ada namun sebaliknya banyak 
kesaksian orang percaya bagaimana Tuhan menolong 
mereka dengan cara-Nya yang ajaib di luar akal pikiran 
manusia. Jadi mari izinkan Tuhan bebas menggunakan 
cara-Nya untuk menyatakan kemuliaan-Nya.

 
 

 
 


