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Kata Pengantar

S
aya bertemu rasul Guillermo maldonado dari King Jesus 
ministry sewaktu kami berdua menghadiri sebuah acara 
di Washington, d.C.

Bisa dikatakan itu adalah sebuah kebetulan, namun sebenar
nya saya rasa lebih dari itu. Saya percaya ada tangan Tuhan di 
sana. Kami berdua langsung “nyambung”. Kami berbagi passion 
yang sama: membimbing orang supaya masuk dalam keutuhan 
secara fisik, emosi, mental, dan rohani. Ketika bertemu, saya me
nga takan kepadanya bagaimana saya merasakan ada panggilan 
untuk membawa kesehatan dan kesembuhan kepada pria dan 
wanita yang melayani Tuhan. Sejak saat itu saya menjadi sahabat 
rasul maldonado, dan juga menjadi dokter pribadinya. Saya 
secara teratur berbicara di event yang diadakan King Jesus minis
try mengenai kesembuhan, kesehatan, dan gizi dan saya mem
berikan bukubukunya kepada pasien saya. 

Sebagai dokter yang menggali penyebab asli dari penyakit, 
dan juga elemenelemen yang mendukung kesehatan, saya tahu 

ada banyak faktor yang mempe nga ruhi perkembangan 
penyakit atau mendukung kesehatan kita se
cara keseluruhan. Yang saya maksud bukan 
hanya apa yang disebut se ba gai “obat” tetapi 
juga elemenelemen seperti pola makan, hor

mon, toksin, emosi, pola pikir, dan banyak lagi. 
Saya yakin dari pengalaman saya secara pribadi 
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dan sebagai dokter bahwa potensi dampak negatif stres ada
lah salah satu pengaruh yang memiliki dampak signifikan pada 
kesehatan kita. 

dalam buku saya Stress Less, saya mendefinisikan stres 
sebagai “tekanan hidup dan bagaimana seseorang melihat, 
percaya, bereaksi, dan mengatasi tekanan tersebut.” Seperti 
yang dikatakan rasul maldonado, stres berkepanjangan dalam 
diri seseorang bisa menye babkan beberapa penyakit serius, 
gangguan dalam kehidupan seharihari, terasing dari orang 
lain, dan masalah lain. Walau ada banyak elemen yang menye
babkan stres, mudah bagi kita hanya melihat satu atau elemen 
utama yang menyebabkan stres dan mengabaikan faktor lain 
yang samasama mungkin menyebabkan stres atau bah kan 
membuat kita lebih stres. Walau faktor fisik, emosi, mental me
 mainkan peranan, dalam eksplorasi saya selama puluhan tahun 
ten tang hidup sehat, saya selalu melihat pentingnya peran 
komponen rohani dalam hidup kita. ini adalah area yang 
orangorang abaikan atau tidak pedulikan. Tetapi kita memi
liki Sang Pencipta yang me ngasihi kita dan ingin yang terbaik 
bagi kita dalam seluruh area hidup kita dan dia menawarkan 
hikmat dalam firman dan kuasa rohaniNya untuk mengatasi 
masalah dan kekhawatiran kita. ada beberapa isu yang hanya 
bisa diatasi dengan campur tangan Tuhan.

rasul maldonado telah melihat dampak stres pada 
orangorang di amerika dan seluruh dunia. Stress-Free Living 
didasarkan pada pengalamannya selama bertahuntahun mem
bantu orang agar lepas dari stres dan dampak merusaknya. di 
dalamnya ada kisah nyata dari mereka yang telah mengalahkan 
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tekanan stres lewat pelayanannya. Buku ini akan membantu 
anda mengenali faktor yang menyebabkan stres—terutama 
lingkaran setan stres yang mengendalikan hidup anda dan 
merebut damai dalam diri anda, hubungan anda dan hidup 
yang berbuah.

Yang terpenting, anda tidak akan menemukan cara cepat 
untuk membantu anda melewati kekecewaan, ketakuta, dan 
depresi—anda akan menemukan cara untuk mendapatkan 
kelepasan yang bertahan lama dari stres lewat hikmat dan 
kuasa Tuhan. 

—Don Colbert, M.D.  

Penulis buku laris lebih dari 40 judul buku,  

termasuk Stress Less, The 7 Pillars of Health, Eat This and Live!, 

The Bible Cure for Auto Immune Diseases,  

dan What Would Jesus Eat? 
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Dunia yang 
Penuh Tekanan

1

1 maggie Fox, “The World is Signifcantly unhappier, Gallup 
Poll Finds,” Today show, 12 September 2018, https://www.
today.com/health/americansworldfeelmorestressless
happinesst137282. Christopher Bergland, “Stress in america 
is Gnawing away at our overall WellBeing,” The athlete’s 
Way blog, Psychology Today, 1 november 2017, https://www.
psychologytoday.com/us/blog/theathletesway/201711/
stressinamericaisgnawingawayouroverallwellbeing. 
Juga lihat https://www.apa.org/news/press/releases/stress/ 
2017/statenation.pdf.  

S
ebuah poling oleh Gallup barubaru ini menemukan 
bahwa lebih dari sepertiga populasi dunia saat ini meng
alami banyak khawatir dan stres.

Stres memiliki dampak negatif di amerika serikat di mana 
hampir dari setengah orang amerika mengatakan mereka meng
alami stres, dan itu menggerogoti kesehatan mereka, menurut 
ame rican Psychological association.1

Kita semua, dalam berbagai bentuk mengalami stres—terle
pas usia, ras, jenis kelamin, posisi sosial, atau status keuangan.
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Kita hidup dalam dunia yang gelisah, dan banyak orang 
ber usaha melawan arus, bergumul untuk terus memenuhi 
tanggung jawab dan memenuhi kebutuhan mereka. Sering

kali, kita menemukan diri kita harus membuat kepu
tusan penting yang akan mempengaruhi hidup 

kita dan anggota keluarga kita. Semua faktor 
itu bisa menyebabkan stres emosi dan men
tal. Sebagai tambahan, di televisi dan internet, 
kita dibombardir dengan berita tentang krisis 

di negara kita dan seluruh dunia: bencana 
alam, perang, kelaparan, penderitaan, kega gal an 

ekonomi, kekacauan politik, kejahatan, kehan curan 
masyarakat, kekhawatiran lingkungan, dan lainlain.

dunia kita penuh stres. Hidup kita penuh stres. ini ada
lah masa di mana kita hidup.

Tetapi mengalami stres yang kontinu membebani kita. 
Banyak orang mengalami kekhawatiran atau ketakutan kon
stan. orang lain bergumul dengan isu kekecewaan dan tekanan 
yang lebih dalam. Berdasarkan tingkatannya, stres bisa me
nyebabkan rasa tidak nyaman, mengganggu hidup—atau meng
ancam kehidupan. menurut american Psychological asso
ciation, “Stres kronik terkait dengan enam penyebab kema ti an: 
penyakit jantung, kanker, sakit paruparu, kecelakaan, sirosis 
liver, dan bunuh diri. dan lebih dari 75 persen orang datang ke 
dokter karena penyakit yang disebabkan stres dan keluhan.”2

2 deborah S. HartzSeeley, “Chronic Stress is linked to the Six leading Causes of death,” 
Miami Herald, march 21, 2014, https://www. miamiherald.com/living/article1961770.
html.

Mengalami 
stres yang 
kontinu 

membebani 
kita.



Dunia yang Penuh Tekanan 3

Apa Itu Stres?
anda mungkin mengambil buku ini karena anda atau orang 
yang anda sayang mengalami stres dalam tingkat tertentu. 
Saya merasa dorongan mendesak untuk menulis Stress-Free 
Living untuk membantu orangorang mengatasi dampak me
rusak stres—penyebabnya dan konsekuensinya secara emosi, 
fisik, mental, dan roh. Saya ingin menunjukkan bahwa Anda 
bisa mengalami kelegaan, harapan, dan sukacita, tidak peduli 
tingkat stres yang anda hadapi. Bersama, kita akan mene mu
kan penyebab stres, bagaimana mencegah stres menguasai 
hi dup anda dan bagaimana hidup bebas stres.

Secara umum, stres adalah keadaan cemas, takut, atau was
pada. Tetapi hal pertama yang harus kita mengerti adalah stres 
itu sendiri tidak selalu negatif. dalam bentuk dasarnya, stres 
adalah respons fisiologis alami yang dipicu oleh situasi mendesak 
di mana kita percaya kita menghadapi ancaman atau bahaya, 
entah nyata atau hanya bayangan, atau di mana kita meng alami 
ekspektasi berlebihan untuk melakukan tugas tertentu entah 
harapan itu berasal dari diri sendiri atau dari luar diri. 

Bagaimana tubuh bereaksi pada stres? Tubuh melepaskan 
hormon, seperti adrenalin, sebagai “mekanisme bertahan hi
dup.” adrenalin meningkatkan detak jantung, meningkatkan 
tekanan darah, ketegangan otot, meningkatkan aliran darah ke 
sebagian besar otot, menghasilkan keringat, mengurangi rasa 
sakit, dan menghasilkan efek lain. Ketika menghadapi bahaya, 
respons stres jangka pendek dapat menyelamatkan hidup kita 
dengan memampukan kita melakukan tindakan segera dan 
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efek tif. Tetapi, jika kita terusmenerus ada dalam keadaan stres, 
maka kerusakan fisik, mental, emosi, dan rohani bisa terjadi. 
Tubuh dan pikiran kita menjadi kelebihan beban, sehingga kita 
harus membayar harganya baik dalam jangka panjang atau pen
dek.

ini berarti, dalam keadaan sementara, dalam situasi seperti 
yang dijelaskan di atas, stres bisa membantu kita berfungsi de
ngan cepat dalam tekanan dan memotivasi kita untuk mem
berikan yang terbaik. Tetapi ketika reaksi stres berkepanjangan, 

itu malah akan menyakiti kita. Tubuh, pikiran, 
dan emosi kita tidak didesain untuk terus

menerus hidup dalam keadaan men desak.
apa pun yang orang terus menerus 

toleransi atau berikan ruang akan men
jadi sesuatu yang normal bagi mereka. itu 
se babnya, jika kita menyerah pada kece

masan atau ketakutan da lam hidup, kedua
nya akan mulai mendefinisikan hidup kita. 
inilah titik di mana stres bukan hanya se

su atu yang kita alami dari waktu ke waktu dalam situasi ter
tentu, tetapi telah berkembang menjadi sesuatu yang menguasai 
kita. Ketika hal ini terjadi, kita berhadapan dengan faktor rohani 
dan juga fak tor fisik dan emosi. Banyak orang tidak mengenali 
elemen ro hani dalam stres mereka dan itu sebabnya mereka 
terus di kuasai stres.

Jika Anda terus 
menyerah pada 

stres, maka Anda 
akan diperbudak 

olehnya.



Dunia yang Penuh Tekanan 5

Dua Jenis Stres
Untuk tujuan buku ini, kita akan mendefinisikan stres dalam 
dua cara: stres alami dan stres rohani.

Stres Alami

Stres alami terjadi dalam alam fisik, emosi, dan mental, walau 
elemen rohani bisa mempengaruhinya. ada berbagai penyebab 
stres, dan kita akan membahas beberapa di antaranya di bab 2. 
Stres alami bisa menimbulkan gejala fisik seperti sakit kepala, 
sakit leher, tegang bahu, sakit punggung, kelelahan, masalah 
perut, susah tidur, dan iritasi kulit parah. Stres alami juga bisa 
menimbulkan gejala mental dan emosi, seperti kecemasan, 
kesedihan mendalam, kemarahan, ketidaksabaran, mudah 
marah, perasaan tidak punya harapan, kesulitan konsentrasi, 
sampai tahap tertentu bisa menyebabkan kehilangan ingatan, 
dan pikiran negatif. Walau kita mungkin sementara merasakan 
stres ketika ditempatkan di situasi baru atau ditantang untuk 
memenuhi ekspektasi yang tinggi, dalam banyak kasus, stres 
termanifestasi sebagai hasil dari situasi tidak enak yang kita 
hadapi selama beberapa saat. 

Stres Rohani

Ketika stres masih dalam tahap alami, manusia memiliki ke
mam puan untuk belajar mengatasi dan mengendalikannya. 
Tetapi ketika sudah masuk tahap rohani, stres itu tidak bisa 
dikendalikan dengan metode alami, dan karenanya ada masa
lah rohani tertentu yang harus diatasi.



Stress Free Living6

dalam stres rohani, ada beberapa tipe “kuk” kendali yang 
bisa bermanifestasi, seperti kecemburuan, ketakutan, kema
rah an, dan depresi. misalnya, ketika seseorang berpindah dari 
merasa di bawah tekanan suatu situasi kepada hidup di dalam 
keadaan depresi, mereka tertawan rasa putus asa. Kuk stres 
membentuk cara pikir mereka, yang tercermin dalam perilaku 
mereka. Ketika seseorang depresi, wajah mereka berubah. 
raut muka mereka menjadi lemas atau menjadi keras. Sebagian 
orang masuk ke dalam mode “menghancurkan diri sendiri” ka
rena depresi mereka membuat kemampuan untuk berfungsi 
normal tumpul. Beberapa gejala depresi adalah kesedihan 
mendalam dan terusmenerus, merasa tidak punya harapan, 
rendah harga diri, pesimis, merasa bersalah, merasa sakit se
cara fisik, mengalami masalah pencernaan, perubahan pola 
tidur dan selera makan, menggunakan alkohol, narkoba, me
lakukan tindakan seks yang tidak normal, berjudi, dan ber
pikir untuk bunuh diri.

Ketika kita hidup dalam depresi, kita tidak punya ekspek
tasi tentang apa yang baik, dan kita tidak bisa melihat jalan 
keluar dari masalah kita—bahkan ketika tantangannya mudah 
untuk diatasi.

alkitab memberikan beberapa contoh orang yang men
derita depresi karena stres. Saya percaya musa, seorang pe
mimpin besar dan pemberi hukum, mengalami depresi, dan 
itu membuatnya tidak bisa masuk tanah perjanjian, bahkan se
telah ia membebaskan umat Tuhan dari perbudakan mesir. 
itulah yang membuat kepemimpin annya berakhir. Selama 
bertahuntahun musa mengakumulasi be ban umat dalam 
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hatinya, sampai ia menjadi lelah dan 
depresi. Ka rena ia marah ter hadap 
pembe ron takan, keluhan, dan 
ketidak per cayaan umat yang 
terusmenerus, ia menjadi tidak 
taat kepada Tuhan. (lihat 
Bilangan 20:813.) Seperti yang 
dibahas di atas, ketika kita ber
gumul dengan depresi, kita 
mungkin melakukan halhal yang 
akan menghancurkan diri sendiri—yang 
akan kita sesali nanti. 

Contoh lain adalah elia, salah satu nabi terbesar di Perjan
jian lama. dalam iman, ia dengan berani mengalahkan 450 
nabi Baal dalam kuasa allah yang hidup. Tetapi ketika ia 
diancam akan dibunuh oleh ratu izebel, ia menjadi takut 
dan memu tuskan untuk kabur. Tidak lama, ia kehilangan 
semua harapan dan masuk ke dalam keadaan depresi, ia 
secara rohani terte kan, sampai ingin mati.

Tetapi elia akhirnya dipulihkan dengan cara beristirahat, 
makan makanan bergizi, katakata penguatan dari Tuhan, 
penguatan rohani, dan iman yang diperbarui. Kisah ini mem
berikan kepada kita gambaran bagaimana kita juga bisa menga
lahkan stres yang datang dari rasa takut, kelelahan, dan kehi
langan harapan. (lihat 1 rajaraja 18:2040; 19:118.)

Jika kita ada dalam stres tingkat lanjut, tetapi tidak me
ngerti apa yang telah mengikat kita, kita tidak akan mengenali 
bahwa kita tertekan oleh kekuatan dari luar dan bukan oleh 

Ketika stres 
memasuki  

tahap opresif, stres  
menjadi tidak bisa 

dikendalikan dengan 
cara alami, tetapi 

harus dilawan 
dengan cara  

rohani.


