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Untuk menenun kain songket yang indah
Benang yang gelap

Dan benang yang cerah diperlukan
Agar songket yang ditenun tiada

Tolak bandingan
Saat yang gelap dan cerah akan membentuk insan

yang agung di tangan Tuhan
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Lagu Pengharapan

Jiwaku
Nyanyikan lagu pengharapan
Bersama mentari dan bintang

Tuhan sinaran jiwaku

Jiwaku
Nyanyikan lagu pengharapan
Bersama bayu dan bebunga
Tuhan keharuman jiwaku

Jiwaku
Nyanyikan lagu pengharapan
Bersama malaikat-malaikat
Tuhan kemerduan jiwaku

Jiwaku
Renungkan pengharapan

Bersama sungai yang damai
Tuhan ketenangan jiwaku
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Bayu Pengharapan

Semakin pendaki mendaki lerengan Gunung Kinabalu semakin banyak bunga
yang beraneka jenis menghiasi lerengannya. Bebunga cempaka hutan yang
berwarna kuning cerah, beratusan orkid-orkid liar, gegansai (rhododendrons),
pakma (rafflesia), periuk kera, tersenyum lebar menyambut pendaki yang
menginjak di tanah yang semakin bergerigis dan anginnya semakin menusuk.
Beranjak senja, burung-burung  berkicauan merdu dan unggas
mempersembahkan simponi koirnya.

Gunung Kinabalu merupakan salah satu tempat botanikal dan biologikal yang
unik dan terkaya di dunia. Bagaimana kesuburannya terjadi? Cuaca yang berubah
dari paras laut hingga ke paras beku, tanah yang bergerigis serta kepelbagaian
tanah, serta hujan yang lebat telah menyuburkan tanah ini sehingga banyak
tumbuhan dan bebunga yang tidak terdapat di dunia ini bergoyang-goyang dan
melambai-lambai di sini.

Kehidupan rohani kita seperti Gunung Kinabalu, semakin kita menempuh saat
yang dingin dan berbelok ke tempat bergerigis bersama dengan Tuhan, semakin
bebunga rohani yang indah akan menghiasi taman kerohanian kita. Bukankah
banyak lagu rohani merdu dan irama yang indah seringkali terilham pada waktu
duka?

Buku Bayu Pengharapan menolong insan yang meniti pelbagai cabaran dan
penderitaan kehidupan untuk lebih berakar dan beriman pada Tuhan.Renungan
firman Tuhan dan persahabatan bersama Tuhan akan menguatkan jiwa kita
serta memberi kita kemampuan merenungi kehidupan dengan mendalam.

Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi anda dengan segala
pengharapan,sukacita,dan damai sejahtera dalam iman anda, supaya oleh
kekuatan Roh Kudus anda akan berkelimpahan pengharapan.(Rom 15:13)

George Muller pernah berkata Tuhan dapat melakukan keajaiban kepada hati
yang berkecaian seandainya Dia memperoleh semua serpihannya.
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Sekalung budi.........

Aku ingin memberi penghargaan kepada Tuhan yang menjadi
pengharapanku sepanjang perjalanan kehidupanku. Tuhan yang Maha Kuasa
telah memampukan aku merengangkan sayapku untuk berterbangan lebih tinggi
daripada angin badai yang aku tempuh. “Aku hendak mengingat perbuatan-
perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat segala keajaiban-Mu sejak zaman
purbakala.” (Mazmur 77:12)

Aku ingin menghargai anggota keluargaku dan kawan-kawanku yang
mengisi hidupku dan yang amat aku cintai. Penghargaan aku ucapkan kepada
Jumita Tance, penyajak Batak, atas bingkisan sajak-sajak Hari Jadi dan Hari
Natal. Selain itu, aku berterima kasih kepada Melody Tan Hwee Cheng, Lily
Wong, Alice Jumy, dan Eva Pang Yiok Hwa yang telah masing-masing
menyumbang se halaman renungan untuk menolong aku menghibur para
pembaca.

Sekalung budi aku ingin hulurkan kepada Encik John Maust, Presiden
Media Associates International Illinois, dan Bernice Cheng yang tidak lelah
menggalakkan aku menulis. Penulis juga merakamkan setinggi-tingginya
penghargaan kepada Pastor Daniel Ho, anggota gereja DUMC dan
Empowerment yang menyumbang sebahagian kewangan untuk penerbitan buku
ini. Tidak lupa juga aku menghargai Goh Chee Beng dari Logos On Wheels
yang menolong mencorak reka bentuk buku ini.

Akhirnya, marilah kita selalu mengingat bahawa pengharapan itu adalah
sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang
tabir, di mana Yesus telah memasukinya sebagai Perintis bagi kita dan menjadi
Iman Besar kita selama-lamanya. (Ibrani 6:19-20)
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Istilah-Istilah Bahasa Malaysia

Perjanjian Lama-Old Testament

Kejadian-Genesis
Keluaran-Exodus
Bilangan-Numbers
Yosua-Joshua
Imamat-Leviticus
Hakim-Hakim-Judges
Rut-Ruth
1 Samuel-1 Samuel
2 Samuel-2 Samuel
1 Raja-Raja-1 Kings
2 Raja-Raja-2 Kings
1 Tawarikh-1 Chronicles
2 Tawarikh-2 Chronicles
Ezra-Ezra
Nehemia-Nehemiah
Ayub-Job
Mazmur-Psalms
Amsal -Proverbs
Pengkhotbah-Ecclesiastes
Kidung Agung-Song of Songs
Yesaya-Isaiah
Yeremia-Jeremiah
Ratapan-Lamentations
Yehezkiel-Ezekiel
Daniel-Daniel

Hosea-Hosea
Yoel-Joel
Obaja-Obadiah
Yunus-Jonah
Amos-Amos
Mikha-Micah
Nahum-Nahum
Habakuk-Habakkuk
Zefanya-Zephaniah
Hagai-Haggai
Zakharia-Zechariah
Maleakhi-Malachi
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Perjanjian Baru-New Testament

Markus-Mark
Lukas-Luke
Yohanes-John
Kisah Para Rasul-Acts
Roma-Romans
1 Korintus-1 Corinthians
2 Korintus-2 Corinthians
Galatia-Galatiians
Efesus-Ephesians
Filipi-Philippians
Kolose-Colossians
1 Tesalonika-1 Thessalonians
2 Tesalonika-2 Thessalonians
1 Timotius-1 Timothy
2 Timotius-2 Timothy
Titus-Titus
Filemon-Philemon
Ibrani-Hebrews
Yakub-Hebrews
1 Petrus-1 Peter
2 Petrus-2 Peter
1 Yohanes-1 John
2 Yohanes-2 John
3 Yohanes-3 John
Yudas-Jude
Wahyu-Revelation
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Bayu Pengharapan 1

Hari 1
Tiada Berpakaian Hari Ini?

Renungan: Mazmur 119
Bahagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk

 berpegang pada firman-firman-Mu. (ayat 57)

Pengkhutbah kesukaan saya, Charles Haddon Spurgeon pernah berkata, “Pagi ialah
gerbang hari kita, dan perlu diawali dengan doa. Pagi ibarat benang di mana segala

aktiviti kita bergantung dan harus diikat dengan doa. Kalau kita ingin merasai
keagungan hidup, kita perlu berhati-hati dengan cara kita memulakan pagi kita. Dia
yang tergesa-gesa ke perniagaan dari katilnya tanpa berdoa dan meneliti firman Tuhan,
sungguh bodoh kerana dia bagai tiada berpakaian, belum mencuci mukanya, dan tidak
bijak kerana dia tergesa-gesa berperang tanpa kris atau perisai.”

Setiap hari menjanjikan pengharapan dan pelangi kalau kita bangun setiap
hari dengan seruan, “Tuhan, Engkaulah bahagianku!” Sebelum melangkah dari rumah
kita, kita mesti terlebih dahulu berdoa dan mencari wajah-Nya. Berjanjilah dengan
Tuhan bahawa pada pagi ini kita akan berpegang pada firman-Nya walaupun apa yang
terjadi. Mintalah Roh Kudus untuk memenuhi dan menyinari kalbu kita pada hari ini.

Berapakah insan di permukaan bumi ini melangkah setiap hari dengan
kesedaran bahawa Tuhanlah bahagian mereka? Dengan bermula pagi kita dengan doa,
kita mengundang Tuhan untuk berjalan bersama kita setiap hari. Serahkan hari ini
kepada Tuhan serta kuduskan hari ini demi Tuhan kita yang Mahakudus. “Maka kamu
harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab Akulah Tuhan, Allahmu.”
(Imamat 20:7) Biarlah hari ini hari yang kudus kerana Tuhanmu ialah bahagianmu dan
pengharapanmu.

 Jangan hanya membawa gincu dalam beg setiap hari. Apakah Tuhan sudah
menjadi bahagianmu pada pagi ini sebelum anda menuju ke tempat kerjamu?
Bermulalah setiap hari dengan Tuhan dan Tuhan akan mengemukakan rahsia-Nya.
Kita dapat merasai jejari Tuhan dalam setiap persitiwa kehidupan kita serta mengerti
peristiwa yang terjadi dari sudut pandangan Tuhan. Kita akan menghembus
pengharapan yang baru  kepada orang yang kita kenali.

 “Berdiamlah, berdiamlah, sembah sujud Dia
Berdiamlah, berdiamlah terimalah sabda-Nya yang mulia
Berdiamlah, berdiamlah, di tempat kudus
Dengarlah, Firman-Nya yang suci hidup
Berjalan, perlahan, Tuhan di sini,
Berjalan, perlahan, sujud berbakti” (Fanny Crosby)

Doa: Tuhan, Engkaulah bahagianku pada pagi ini.
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2 Bayu Pengharapan

Hari 2
Meniti Pengharapan Baru

Renungan: Yohanes 3:1-21
“Jangan engkau hairan, kerana Aku berkata kepadamu:

kamu harus dilahirkan kembali.” (ayat 7)

Api pelita bersinaran semakin pudar di tengah-tengah kesunyian malam.Seorang
anak comel sedang menyeret kerusi tinggi, mengisi pelita dengan minyak seraya

memandang dewa-dewa yang disembah keluarganya. “Siapakah di antara kamu Tuhan?
Beritahu aku…” bisik anak itu seraya memandang sederet berhala di mezbah rumahnya.
Sesetengah dewa itu kelihatan tersenyum keriangan khususnya dewa kekayaan, ada
pula yang berwajah bengis. Anak kecil ini bersenyum dengan dewa yang tersenyum
namun ketika dia memandang dewa perang yang berwajah bengis, dia bergegas turun
dari kerusinya dengan bergementaran. Walaupun anak kecil ini kuat berdoa, dia tetap
diserangi roh-roh jahat setiap malam sehingga dia hidup dalam ketakutan.

Siapa Tuhan? Itulah pertanyaannya yang pertama. Anak kecil ini juga tinggal
berhampiran rumah mayat hospital. Ratapan dari rumah mayat menyayatkan hati anak
ini. Apakah erti hidup ini? Mengapakah kita mesti mati? Itulah pertanyaannya.
“Teman kita sudah meninggal dunia kerana kereta yang dinaikinya terbabas setelah
melanggar kereta lain,” kata seorang temannya. Kedinginan rumah mayat di hospital
serta kekakuan mayat teman-temannya yang tidak bermaya mencengkam nafas anak
remaja ini. “Tuhan, di manakah Engkau?”

Anak  remaja itu berdoa bersungguh-sungguh dan bersinggah di sebuah
gereja berdekatan rumahnya untuk berbincang dengan pastornya. Pada suatu malam,
setelah didoakan oleh sekumpulan pemuda-pemudi, mata rohaninya tercelik dan dia
memahami Yohanes 3:16. Pada pukul 3 malam itu, Tuhan membangunkan anak remaja
ini dan dia dapat berasa kehadiran-Nya serta memahami Yohanes 3:16. Dia memahami
bahawa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosanya dan memberi dia
kehidupan kekal. Pertemuan yang ajaib ini membawa pengharapan baru dalam
kehidupan saya untuk meniti kehidupan ini dengan pengharapan baru. Sudahkah anda
mengalami kasih dan pengharapan Tuhan dalam kehidupan anda?

Sejak Tuhan Yesus Penyelamat aku terima
Hatiku penuh dengan lagu yang baru

Oh sungguh ajaib
Oh sungguh indah

Kini aku meniti pengharapan baru

Doa: Tuhan, celikkan mata rohaniku sehingga aku dapat memahami
kasih-Mu yang kekal.
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Bayu Pengharapan 3

Hari 3
Sumbu Yang Pudar, Nyalanya Tidak Akan

Dipadamkannya
Renungan: Yesaya 42:3-4

“Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar
nyalanya tidak akan dipadamkan-Nya, tetapi dengan

 setia akan menyatakan hukum.” (ayat 3)

Pernahkah anda meluncur di lebuhraya baru teringat anda terlupa mengisi minyak
petrol? Ngerilah. Temanku sewaktu pergi ke suatu tempat, berseru dengan panik,

“Alamak! Aku lupa mengisi minyak!” Kalau kereta tersangkut di tengah tengah
lebuhraya tentunya payah, pelbagai masalah di luar dugaan akan menjelma! Tabir hitam
sudah menutup langit dan dia berdoa setengah mati agar tangki petrol tidak akan
kehabisan!

Perjalanan kita di dunia ini juga seperti meluncur di lebuhraya gelap.
Bagaimana kalau kita dihujani angin taufan kehidupan? Kita perlu selalu diisi dengan
kasih dan kekuatan yang luarbiasa untuk menghadapinya dengan penuh ketabahan.
Kadangkala kita bagai buluh yang tertumbuh megah pada saat ini dan dalam sejenak
waktu hampir patah kerana tiupan angin badai atau tersangkut di lebuhraya cabaran.

Tuhan Yesus tidak mematahkan buluh yang patah terkulai.(Matius 12:20)
Sumbu yang pudar nyalanya pun tidak akan dipadamkannya. Tuhan tidak
memadamkan sumbu di hati seorang perempuan yang sudah bercerai lima kali. Hati
perempuan ini dimenangi dan semangatnya dipulihkan sehingga dia menjadi insan
yang berguna. Tuhan Yesus tidak memandang jijik terhadap dia. Bartimaues yang gelap
dunianya diterangi lagi sehingga dia boleh melonjak dengan kegembiraan. Pesakit
kusta yang disingkirkan masyarakat disembuhkan Yesus agar mereka boleh diterima
oleh masyarakat lagi. Mereka tidak lagi seperti buluh yang terkulai dan sumbu mereka
yang pudar dinyalakan lagi.

Adakah anda berasa terluka?
Kekecewaan melandai kehidupan anda sehingga anda hampir terpatah?
Kesedihan hampir memadamkan terang yang pudar?

Tuhan Yesus akan menegakkan buluh yang terkulai itu. Yang pudar akan
dinyalakan dengan terang lagi. Orang yang lemah tidak disingkirkan Tuhan malahan
sumbu yang tertinggal akan dinyalakan. Layangkan pengharapanmu kepada Tuhan.

Doa: Tuhan, biarlah kasih-Mu bersinaran terang di tengah-tengah
lebuhraya cabaran.
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4 Bayu Pengharapan

Hari 4
Ajarlah Aku Berdoa

Renungan: Lukas 11:1-13
“Pada suatu hari Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika Dia berhenti

berdoa, berkatalah para murid-Nya kepada-Nya, “Tuhan ajarlah kami berdoa,
sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya.” (ayat 1)

Manakah yang lebih penting? Doa dapat mengubah situasi kita atau mengubah
         suasana hati kita? Betapa sering kita datang ke hadirat Tuhan untuk meminta
agar Tuhan mengubah situasi dan bukan sikap kita. Sebenarnya suasana hati kita
yang perlu diubah terlebih dahulu sebelum situasi kita diubah.

Mukzizat apakah yang patut kita hargai dalam kehidupan doa kita? Bukankah
doa  mengajar kita lebih bergantung kepada Tuhan? Bukankah kita mempelajari
bagaimana bersikap tenang dan tidak kepanasan seperti cacing kena api selepas
berdoa? Gembirakah anda kerana anda sudah tidak banyak bersungut-sungut lagi
kerana kehadiran Tuhan  memberi pengharapan? Bukankah di hadirat-Nya kita belajar
agar jangan terlalu banyak mencaci orang lain? Kita sudah belajar lebih mengampuni
orang lain dan lebih berhati-hati agar kita tidak terbawa dalam pencobaan.

Adikku Melody Tan ada kesaksian yang berbunyi demikian, “Tahun 2003
telah menjadi tahun yang penuh ujian untuk kami sekeluarga. Suamiku, Leom Jiew
Fook, meretakkan kepalanya kerana terjatuh tiba-tiba dan terhantuk kepalanya pada
lantai yang keras. Doktor mengesyaki pendarahan dalam yang mungkin berbahaya.
Aku memiliki sedikit tenaga untuk menghadapi semua cabaran ini. Aku dan anak-
anakku hampir kehilangan bapa mereka kalau Tuhan tidak bercampur tangan. Doa
yang dipanjatkan kepada Tuhan telah menyembuhkan suamiku. Sebulan kemudian
anak bongsuku diserangi oleh penyakit Kawasaki dan sewaktu membawa anak kami,
Dora, ke hospital kami telah melanggar sebuah lori besar!”

Sebagai anggota keluarga, aku banyak panik dan ketakutan apabila melihat
kakak ipar saya mengerang dalam kesakitan. Puji Tuhan, krisis yang melandai kami
mengajar kami berdoa bersungguh-sungguh dan berharap kepada Tuhan. Mukzizat
doa ini mengajar kami lebih bergantung kepada Tuhan dan menghargai setiap detik
yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kami. Krisis ini mengajar kami bahawa Tuhan
adalah kota benteng kami dan gunung batu kami. Doa telah mengajar kita untuk
bersikap tenang ketika krisis mengetuk pintu kami. Peristiwa ini mengajar kami untuk
menyedari bahawa nyawa kami dimilik oleh Tuhan sendiri.

“Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam
Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan,
menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya.”
(1 Petrus 5:10).
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5 Bayu Pengharapan

Damai jiwaku
Usah gelisah walau jalanmu susah

Tuhan memahami semuanya
Tuhan, ajarlah aku bersabar

Ajar aku ambil selangkah iman
Sebentar semua kekeliruan

Akan menjadi terang
Dan aku lebih bersandar kepada Engkau lagi

Doa: Tuhan, ajarlah aku berdoa dan berharap kepada Engkau
pada waktu krisis.

Doa Meminta Pertolongan Daripada Tuhan

Semoga Engkau memberi aku
Pertolongan-Mu dalam segala tugasku

Pimpinan-Mu dalam kekeliruanku
Perlindungan-Mu dalam segala mara bahaya

Damai sejahtera-Mu dalam segala penderitaanku
Dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami

Santo Augustin (354-430)
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Bayu Pengharapan 6

Hari 5
Sauh Yang Kuat

Renungan: Roma 15:10 - 13
“Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang

telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir.” (Ibrani 6:19)

Mataku terpukau pada dua pekerja Indonesia yang sedang bekerja di bangunan
tinggi sewaktu aku melayang pandanganku ke luar jendela gym. Mereka sedang

meletakkan rangka untuk meninggikan bangunan beli-belah itu namun tubuh mereka
tidak terikat pada peralatan keselamatan. Aku memperhatikan setiap langkah mereka
dengan hati yang berdebar-debar sewaktu mereka melompat dari satu papan ke papan
yang lain. Kalau mereka tergelincir selangkah pun, mereka akan terhumban ke lantai
yang keras. Bagaimana kalau angin tertiup kencang?

Kehidupan kita juga memerlukan ikatan yang kukuh dan Kristuslah sauh yang
kuat dan aman bagi kita. Kalau tidak ada sauh, kita bagai kedua-dua pekerja Indonesia
ini yang menanggung kebahayaan dan risiko ditiup angin kuat yang menghembus
setiap sudut dunia ini. Bilakah kita akan terhumban ke bawah kerana angin liar
ini?

Sauh merupakan besi berat yang diikatkan pada tali atau disambungkan pada
rantai, kemudian diturunkan dari tepi perahu atau kapal untuk mengukuhkan posisi
kapal di air. Sauh terbaik dalam kehidupan kita hanyalah Tuhan Yesus. Sauh kita
bukanlah orang lain, kejayaan kita, kemampuan kita mahupun status kita dalam
masyarakat. Sauh yang utuh kita ialah Tuhan Yesus yang memberi jaminan kehidupan.

Kalau kita mengikat sauh kita pada Kristus, pengharapan kita selalu kukuh
sekalipun kita menerima berita gempar dari dunia kita. Sebaliknya ikatan kepada yang
fana akan menghasilkan perasaan tidak terjamin. Hati bergelora terus! Hanya Tuhan,
sumber pengharapan dapat memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera.

Dadah, minuman keras, serta penghiburan sementara bukan sauh kerana lebih
banyak masalah akan timbul kalau kita mengikat diri padanya. Sebaliknya, kita akan
tergelincir ke lubang depresi yang mendalam dan ketagihan yang lebih melarat. “Pada
Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku; gunung batu kekuatanku, tempat
perlindunganku ialah Allah.” (Mazmur 62:8)
          “Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita
dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu
berlimpah-limpah dalam pengharapan.” (Roma 15:13)
       “Tetapi aku sentiasa mahu berharap dan menambah puji-pujian kepada-Mu,”
(Mazmur 71:14)

Doa: Tuhan Penolong jiwaku, Engkaulah Pengharapan,
 dan Sauh kehidupanku.
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Hari 6
Pengharapan

Renungan: Filipi 3:10,11
“Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang

harapannya pada Tuhan, Allahnya.” (Mazmur 146:5)

“Kenapa Tuhan?” berseru Karen kepada Tuhan sewaktu doktor memberitahu dia
 tentang laporan rawatannya. Kekejutan diikuti perasaan marah namun setelah

banyak mencurahkan isi hatinya, satu sel pengharapan bergerak di dalam jiwa Karen.
Sel itu memampukan dia menghembus pengharapan kepada keluarganya.

Semua sel dalam tubuh Karen terancam barah, dan matanya bagai pudar
bulan namun satu sel bersinar terang dan memberi dia pengharapan dalam jiwanya.
Semangatnya tidak pernah kendur dan hatinya masih ada pengucapan syukur kepada
Tuhan. Dia tidak berasa kalah sekalipun badannya berlebam dan berkuningan kerana
pengharapan Bapa Syurgawi telah menghangatkan sel pengharapannya. Dia
mengetahui bahawa di syurga, “Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata
mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap
tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu.” ( Wahyu 21:4)

Dia sering menadah tangannya sambil berdoa, “Ya Tuhan, aku bersyukur
atas pengharapan dalam Kristus yang hidup!” Sewaktu tubuhnya melemah dan kedua-
dua anaknya serta suami menitis airmata di tepi katilnya, Karen hanya bernafaskan
pengharapan kepada mereka. Sel pengharapannya terus menggalakkan dia untuk
berharap kepada Tuhan. Dia  berdoa bagi mereka dan masa depan mereka kerana sel
ini tidak pernah angkat bendera putih.

Ketika semua selnya dikalahkan oleh penyakit barah, sel pengharapannya
bersinar semakin terang. Nafas terakhirnya penuh pengharapan kerana Penyelamat
mengalu-alukan kedatangannya dan semua anggota keluarganya diserahkan kepada
Tuhan dengan penuh beriman. Sekalipun Karen terpaksa pulang ke rumah Tuhan
terlebih dahulu, dia telah menguatkan iman keluarganya sehingga mereka terasa
terhibur.

Begitu juga sewaktu Rasul Paulus berada dalam penjara, dia sering
menafaskan pengharapan. Begitu banyak suratnya bernafaskan pengharapan kepada
kita dituliskan menjelang saat-saat terakhir dalam kehidupannya. Membaca surat Paulus
yang dituliskan pada akhir riwayat sungguh mengangkat jiwa kita, dan membawa kita
ke arena pengharapan yang tidak pernah pudar.

Rasul Paulus berkata, “Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa
kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam penderitaan-Nya, di mana kau menjadi serupa
dengan Dia dalam kematian-Nya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara
orang mati.” (Filipi 3:10,11)    

Doa: Tuhan Syurgawi, biarlah sel pengharapan menghembuskan nafas
pengharapan kepada aku setiap saat kehidupanku.
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Ku Tak Tahu Siapa Menguasai Hari Esok

Aku tak tahu hari esokku, aku tidak berusaha memahaminya
Aku tak tahu hari esokku, terangkah atau jadi gelap

Aku tak khuatir hari depan, kerana aku tahu perjanjian-Mu
Kini aku hanya bersandar pada Diri-Mu yang Maha Tahu

Makin jalan makin terang, bagai tangga ke syurga
Tiap beban semakin ringan, hingga jadi terang

Di sana terang benderang, tak ada airmata
Anugerah selalu melimpah kerana bersekutu dengan-Mu

Aku tidak tahu hari esokku, mungkinlah kekurangan,
Tiap beban makin meringan hingga awan jadi terang

Mungkin aku harus berjalan melalui air dan api
Tapi Engkau berjalan dahulu, darah-Nya melindungi

Oh esok, banyak perihal aku tidak berusaha memahami
Tapi aku tahu siapa yang menguasai

Lebih tahu Engkau memimpin aku

Ira Stamphill
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Hari 7
Menambahkan Puji-pujian

Renungan: Mazmur 113
“Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak

masa mudaku, ya Allah.” (Mazmur 71:5)

Wanita ialah makhluk yang lebih beremosi dan kalau kita hanya bergantung
pada emosi  pasti kita akan terbuai-buai oleh setiap gelora jiwa. Kita mungkin

akan menangis, mengomel, berasa depresi dan bermuka asam apalagi mengeluarkan
kata-kata yang tidak manis. Tanpa anda menyedarinya, anda sudah tergelincir ke
lubang kegelapan kerana emosi yang bercelaru. Pandai-pandai menjaga emosi kita serta
berdoa kepada Tuhan. Berkatalah kepada diri sendiri, “Aku tidak mahu menjadi wanita
yang berdepresi dan beremosi selalu” tetapi aku mahu bergembira dan menambah
puji-pujian kepada-Mu. Aku akan berkata seperti pemazmur, “Tetapi aku sentiasa mahu
berharap dan menambah puji-pujian kepada-Mu.” (Mazmur 71:14).
Katakan kepada diri sendiri, “Berharap dan menambah puji-pujian kepada Tuhan satu-
satunya azamku.”

Kami sekeluarga serta sanak saudara yang berjumlah hampir empat puluh
orang telah pergi  ke Shanghai dan Kun Ming bersama-sama. Setelah memanjat gua-
gua dan gunung ganang di Negara China, Kun Ming, saya berasa cukup puas cuma
kadangkala saya teringat kepada tandas yang tidak berpintu dan cermin yang
memancar sederet…Yang paling seronok kami sekeluarga, sanak saudara, tua dan kecil
dapat makan angin bersama serta membeli belah. Bergelak tawa dengan anak-anak
saudara yang kecil sewaktu mendaki gua memberi kenangan manis.

Sewaktu saya menunjukkan barang hiasan yang murah tetapi cukup cantik
kepada teman-teman, tiba-tiba ototku sakit  luarbiasa khususnya di bahagian
pinggang. Sewaktu berdiri, saya tidak dapat duduk  kerana otot saya terlalu tegang
dan sakit bahkan saya tidak dapat mengangkat kaki untuk berbaring di katil. Aduh!
Saya setengah mati ketika ingin bangun dan turun dari katil saya, entahlah kaki mana
yang harus kuturunkan terlebih dahulu. Saya menderita selama seminggu dalam
keadaan sedemikian walaupun sudah menelan pil untuk melegakan otot.

Adakah aku akan lumpuh sepanjang umur hidupku?
Pada saat itu aku berseru kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan menguasai

emosiku sekalipun aku terpaksa merangkak ke tandas! Hati saya tetap terpaut pada
Tuhan. “Sungguh, hatinya melekat kepada-Ku, maka Aku akan meluputkannya, Aku
akan membentenginya, sebab ia mengenal nama-Ku. Bila ia berseru kepada-Ku, Aku
akan menjawab, Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, Aku akan meluputkannya
dan memuliakannya.” (Mazmur 91:15, 16).

Puji Tuhan, saya dapat mengalami kesakitan ini tanpa banyak beremosi buruk
dan dapat berbaring dengan tenang. “Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
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gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya.” (Mazmur 73:26).
Setiap ototku menikam aku selama dua minggu tetapi aku tetap menyerahkan

emosi dan mental kepada Tuhan.

Doa: Tuhan Penyayang, ajarlah aku memuji Engkau selalu sekalipun aku
mengalami kesesakan dalam batin dan jasmani.

Aku Bersyukur Atas Duri Ini

Aku bersyukur atas duri ini
Yang tertanam dalam kehidupanku

Engkau Tuhan yang Maha Esa
Dan Tuhan yang bijaksana

Aku tetap diperbaharui dalam jiwaku

Aku bersyukur kepada-Mu atas duri ini
Yang menarik aku ke persahabatan-Mu

Engkau tetap Tuhan Maha Kasih
Dan Tuhan yang setia

Aku lebih dekat kepada-Mu dalam jiwaku

Aku bersyukur kalau Engkau tidak cabut duri ini
Yang menolongku memahami penderitaan-Mu
Engkau yang memakai duri dan kayu salib

Aku tetap berterima kasih untuk persekutuan penderitaan ini

Aku bersyukur kalau duri ini Engkau ambil
Yang selama ini tertanam dalam jiwaku
Aku berterima kasih atas kebebasan ini

Namun aku tetap berterima kasih atas kehendak-Mu
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Hari 8
Isteri Yang Baik
Renungan: Matius 19:1-12

“Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya
dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging”

(ayat 5)

Sewaktu Isabel berkahwin, dia berjanji menjadi isteri yang lebih berharga daripada
permata. Ya, dia berdoa agar dapat menjadi isteri yang tidak mendatangkan

kekurangan tetapi hanya berkat kepada suaminya. Ya, ya seorang isteri yang hanya
berbuat baik kepada suami dan tidak berbuat jahat terhadap yang dikasihinya.
Suaminya akan memanggil dia yang diberkati dan wanita yang termulia.

Namun setelah bertahun-tahun, pada suatu pagi Isabel bangun keliru dan
tidak tahu apa yang terjadi kepada perkahwinannya. Konflik sering terjadi kerana
perbezaan cara membuat keputusan rumahtangga mahupun cara mendidik anak.
Perhubungan emosinya terjejas, sungai cinta dan pengharapannya seakan-akan sudah
gersang. Hanya air keruh yang bertakung. Setiap perkataan suaminya seperti membuat
perasaannya terluka dan kemarahannya lebih parah. Walaupun dia tinggal serumah
dengan suaminya, mereka seakan-akan beribuan batu berjauhan. Wah topik untuk
bersembang-sembang juga berkering kontang.

Dia terkejut sewaktu perkataan “Bercerai” muncul pada bibirnya. Dalam
tangisannya dia berseru dan meminta Tuhan menyembuh luka-lukanya serta
memperbaharui cinta kasihnya terhadap suaminya. Dia menengadah kepada Tuhan
dan berdoa agar Tuhan mematahkan perselisihan mereka. “Tuhan, saya mahu
mengampuni suami saya dan berdoa agar perkataanku dapat memancarkan kasih dan
kesabaran kepada suamiku.”  Isabel berseru dengan rendah hati kepada Tuhan agar
rahmat-Nya akan menjamah hati kedua-dua insan yang digelar suami isteri. “Biarlah
kasihku di akuarium cinta dipenuhi lagi, Ya Tuhan,” Isabel berseru.

Puji Tuhan, Isabel tidak melemparkan perkahwinannya yang berharga itu
dalam kekeruhan paya. Tuhan telah memperbaharui hatinya dan juga perkahwinannya
serta memenuhi akuarium cintanya. Dia bersaksi bahawa Tuhan bukan sahaja
memberinya suami baru tetapi dirinya juga berubah menjadi isteri yang sabar dan
tabah.
         Segala yang menjadi isu rumahtangganya diserahkan kepada Tuhan dalam
doa dan dia menantikan kebijaksanaan-Nya sewaktu berkomunikasi dengan suami.
Kasih Tuhan juga mengalir dalam perhubungan dengan suaminya yang menjadi tali
yang mengikatkan persekutuan antara mereka berdua.

Doa: Tuhan Penyayang, aku mahu menjadi isteri yang memancarkan kasih
dan kesetiaan kepada suamiku dalam perkataan mahupun tingkah lakuku.
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Hari 9
Jiwa Yang Cekal

Renungan: Bilangan 14:1-38
“Tetapi hamba Kaleb, kerana lain jiwa yang ada padanya dan dia mengikut
Aku sepenuhnya, akan Kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu,

dan keturunannya akan memilikinya.”(ayat 24)

Kaleb berjiwa berlainan kerana dia tidak takut apapun yang terjadi kalau hidupnya
berkenan kepada Tuhan. Kaleb berlainan jiwa kerana dia tidak seperti umat Tuhan

yang suka bersungut-sungut, “Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir, atau di padang
gurun!” (ayat 2) Jiwanya berlainan dan dia hanya berpandangan positif dan beriman.
“Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luarbiasa baiknya. Jika Tuhan berkenan
kepada kita, maka Dia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya
kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.” (ayat 7-8).

Tuhan amat kecewa dengan umat lain yang suka bersungut-sungut, “Berapa
lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepada-Ku...” (ayat 27)

Perjalanan dan pelayanan bersama dengan Tuhan memerlukan jiwa yang
cekal dan berlainan. Intipati orang yang mengasihi Tuhan sungguh berlainan; mereka
tidak akan bersungut-sungut kerana ada pepasir di kasut atau mengangkat bendera
putih dengan mudah. Mereka selalu berharap kepada Tuhan dan mempercayai bahawa
Dia akan memberkati mereka dengan berkelimpahan.

Tuhan dengan ajaib memilih Lui Zhen Ying daripada keluarga miskin dari
Henan untuk mengabarkan kasih-Nya di Negara China sekalipun terjadi penganiayaan
yang ngeri. Tuhan melihat jiwanya yang sungguh cekal dan berlainan daripada orang
lain.

Dengarlah kesaksiannya sewaktu diburu oleh kerajaan Negara China: Di
sebuah kota, kami terpaksa bertukaran bas untuk menyelamatkan jiwa kami. Aku
memakai kaca mata hitam untuk menyembunyikan mataku. Banyak orang di stesen
telah melihat gambar saya dan saya terdengar mereka sedang berbincang tentang
tawaran untuk menangkap saya. Mereka berkata, “Orang yang dapat menangkap
banduan ini akan dihadiahi lumayan oleh kerajaan.”

Isteri saya dan saya begitu bersukacita dalam hati kerana kami tahu bahawa
Tuhan ialah tempat persembunyian kami. Kami berasa begitu tersanjung kerana diburu
sebagai ‘penjahat’ Yesus. Kami menganggap dihina demi nama Tuhan itu suatu
kemuliaan besar dalam kerajaan Tuhan.”

Saudara Lui dan isterinya berlainan jiwa. Kecekalan mereka merempuh
penganiayaan dan penderitaan demi nama Yesus di Negeri China menyayatkan hati
banyak orang sewaktu mereka membaca kisah kesaksiannya dalam buku, ‘Heavenly
Man’. Sesungguhnya saudara Lui bersaksi, “Sebab aku yakin, bahawa penderitaan
zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan
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kepada kita.” (Roma 8:18)

Doa: Tuhan Pelindungku, berikan aku jiwa yang berlainan dan kecekalan
demi kerajaan-Mu.

Ingat Akan Nama Yesus

Ingat akan nama Yesus,
 kamu yang menanggung berat.

Nama itu beri kekuatan
bagi orang yang penat.

Indahlah nama-Nya,
perlindungan yang teguh.

Ingat akan nama Yesus,
tempat berlindung teduh.
Walau godaan menimpa,
Dia perisai yang teguh.

Nama Yesus sungguh indah,
meriangkan jiwaku.

Dia selalu memberi penghiburan,
aku mahu puji nama Engkau.

Lydia Baxter
W.H. Doane
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Hari 10
Lupakan Apa Yang Di Belakang

Renungan: Filipi 3:12-14
Firman-Nya, “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.”

(Yesaya 43:19)

Sewaktu Sinclair melihat di cermin, dia seakan-akan melihat seorang perempuan
dan bukan jejaka jantan yang kacak dan bersifat macho. Dia sering diusik teman-

temannya sewaktu di sekolah kerana bersifat seperti perempuan. Dia berasa dirinya
seperti seorang perempuan kerana gerak gerinya sungguh lemah lembut dan kulitnya
halus! Pelbagai kejadian dalam latarbelakang kehidupannya menyebabkan dia menjadi
seorang homoseksual. Sewaktu dia membesar, dia ingin ubahkan identiti seksnya
melalui satu pembedahan namun jiwanya bergelora. Menjelang pembedahannya, dia
menangis agar Tuhan menyatakan kehendak-Nya.

Tuhan mendengar doanya sewaktu dia mengambil keputusan untuk
mengubah diri menjadi perempuan.

Akhirnya, pembedahannya tidak dijalankan kerana ada perubahan peraturan
di Hospital John Hopkin. Hospital itu berkeputusan tidak mengizin pembedahan seperti
itu lagi kerana ia menimbulkan masalah yang lebih rumit lagi.

Sinclair berkata, “Ketika aku menyedari aku berada di persimpangan jalan,
aku mencampak segala hormon perempuanku dan berhenti membeli pakaian
perempuan. Menjelang Hari Natal aku membuang semua baju perempuan dan mulai
membeli beberapa barangan lelaki.”

Sinclair diubah oleh Tuhan sehingga dia kemudian berkahwin dan
menanggalkan sifat homoseksualnya.

Anda sudah hidup seperti perempuan bertahun-tahun namun anda
mengetahui bahawa Tuhan mencipta anda sebagai lelaki? Lihat, Tuhan ingin membuat
sesuatu yang baru dalam kehidupanmu. Bukalah jendela untuk memeluk kejatian
kelakian anda yang  telah diberikan Tuhan dan bekerjasama dengan Tuhan. Segala
kegagalan dan cara hidup lama yang tidak berkenan kepada Tuhan harus ditinggalkan
dan saat baru perlu dimulakan dengan pertolongan Tuhan dan kaunselor yang baik.

Tuhan dapat melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita seandainya
kita dapat melupakan yang di belakang dan menjaring panggilan Tuhan baru. Kini
Sinclair sudah berumahtangga dan menjadi seorang bapa yang sejati!

“Perubahan yang ajaib jadilah padaku, sejak Yesus Kristus aku terima.
Dalam hati ada terang dan harapan penuh, sejak Yesus Kristus aku terima.” (Rufus
H. Mc Daniel)

Doa: Tuhan, aku serahkan roh serta tubuhku kepada jamahan tangan-Mu.
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Hari 11
Gelombang-Gelombangnya Tenang

Renungan: Mazmur 107:28-31
“Dibuat-Nya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang.”

(ayat 29)

Sewaktu berumur 46 tahun dan sedang menikmati puncak kerjayanya, David Ng,
jejaka Singapura dijangkiti penyakit yang melumpuhkan semua otot dalam

tubuhnya. Ahli neurologinya mengatakan dia sedang menghidap ALS.
“Penyakit apakah itu? Adakah penyakit ini serius?” tanya Daud kepada

doktornya.
Penyakit itu menyerang tubuhnya dan pita suaranya serta mematikan

kemampuannya untuk bertutur. David Ng tidak suka menganggu orang lain atau
meminta pertolongan tetapi kini dia bergantung sepenuhnya pada pertolongan
keluarganya. Dia memerlukan bantuan mereka untuk menyuapkannya, memandikannya
serta memakaikan pakaiannya; pokoknya bantuan untuk segala yang diperlukan untuk
meneruskan keberadaannya. Membunuh seekor nyamuk pun dia tidak berdaya!

David Ng berkata bahawa dalam enam tahun kebelakangan itu, dia telah
mempelajari banyak tentang Tuhan dibandingkan dengan yang dipelajari seumur
hidupnya. Tuhan telah memberi saya harta dalam kegelapan dan kekayaan-Nya
disimpan di tempat rahsia supaya saya mengetahui, “Aku akan memberikan kepadamu
harta benda yang terpendam dan harta kekayaan supaya engkau tahu bahawa Akulah
Tuhan…” (Yesaya 45:3).

Pada waktu kegelapan hidup ini, dia belajar mengenai kerendahan hati,
kesabaran dan daya tahan menderita serta menikmati kedamaian-Nya di lembah
kegelapan. Berlian yang diperolehnya boleh dirumuskan dalam Yakobus 1:4, “Dan
biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi
sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apa pun.”

Hargailah saat kegelapan yang terjadi dalam kehidupanmu. Mutiara-mutiara
ilahi yang bersinaran akan mengukuhkan keperibadian anda serta menambahkan cinta
anda kepada Tuhan. Pelajaran yang kita terima jauh luarbiasa berbanding dengan
pelajaran yang kita pelajari pada waktu kita sihat walafiat.

Waktu angin kencang menghembus
Badai sungguh mengganas

Hatiku yang beriman menyanyi
Aku tahu, ya Tuhan

Engkau berada di badai itu bersamaku
Berkatku berkelimpahan

Hartaku tersimpan

Hakcipta @ Upstream Publishing



Bayu Pengharapan 1 6

Di tengah-tengah kegelapan
Terang-Mu terpancar indah saat ini

Doa: Tuhan, aku menyerahkan keberadaanku kepada Engkau. Di lembah
kegelapan, Engkaulah Gembala jiwaku.

Yang Terbaik Bagiku

Bapa mengetahui yang terbaik bagiku
Jadi kenapakah aku perlu takut dan sedih

Aku selalu ingin pelangi dan bebunga
Tetapi Dia tahu aku perlukan hujan.

Aku suka menyambut  gelak tawa dan pemberian indah
Aku menantikan sorak sorai kemenangan

Tetapi bagaimana boleh aku fahami titisan airmata orang lain
Kalau tidak aku tidak pernah menitis airmata?

Bapaku sedang melatih aku
Dengan penderitaan dan kesedihan

Dia sediakan ujian untuk melembutkan hatiku
Kesabaran hidupku jelas terbentuk
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Hari 12
Iman dicabar
Renungan: Ayub 1

“Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga
aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil,

terpuji nama Tuhan!” (Ayub 1:21)

Siapakah yang akan mempersalahkan Ayub jika dia menyoalkan kebaikan Tuhan
terhadap nasibnya. Bayangkan. Bagaimanakah reaksi anda sekiranya dalam

sekelip mata,  kehilangan kereta, rumah, anak, dan perniagaan anda terpaksa
ditutup kerana kerugian yang besar? Apalagi, isteri anda mengomel dan mengutuk
anda terus? Pernahkah anda berseru, “Tuhan, segalanya tidak adil!” Adakah anda
marah dengan Tuhan kerana sesuatu yang tidak anda ingini terjadi dalam kehidupan
anda?

Reaksi Ayub?
Ayub berkata, “Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan

telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi juga Tuhan yang
mengambil, terpuji nama Tuhan!” (Ayub 1:21)

Reaksi iblis?
 “Kulit ganti kulit! Orang akan memberikan segala yang kepunyaannya serta

nyawanya. Tetapi ulurkanlah tangan-Mu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia
pasti mengutuki Engkau di hadapan-Mu,” iblis mencabar Tuhan. ( Ayub 1:11).

Iblis menyiksa Ayub dengan bisul dari telapak kakinya hingga ke kepalanya
sehingga Ayub terpaksa mengambil serpihan kaca dan menggaruk-garuk badannya.

Reaksi isterinya?
Maka berkatalah isterinya kepadanya: Masih bertekunlah engkau dalam

kesalihanmu? Kutukilah Tuhanmu dan matilah!” (Ayub 2:9)
Reaksi Ayub?
Ayub berkata kepada isterinya, “Engkau berbicara seperti perempuan gila!

Apakah kita mahu menerima yang baik daripada Tuhan, tetapi tidak mahu menerima
yang buruk?” (Ayub 2:10)

Kesimpulannya: Dalam kesemuanya itu,  Ayub tidak berbuat dosa dengan
bibirnya.

Reaksi kita? Bagaimana kalau kita tertimpa kecelakaan seperti Ayub?
          “Tambahlah kasihku akan Tuhan, inilah doaku, Oh, dengarkan. Hiburkan
hatiku, tambahlah kasihku kepada-Mu. Oh Tuhanku. Meskipun susah, aku tetap
setia, aku lebih rindu kepada-Mu. Oh Tuhanku.” (Elizabeth P. Prentiss)

Doa: Tuhan dalam keadaan buruk atau bencana, aku tetap akan memuji
Engkau! Aku mahu seperti Ayub tidak berdosa dalam ucapan

mahupun perbuatanku.
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Hari 13
Angkatlah Batu Itu
Renungan: Yohanes 11: 1-44

Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan
berkata: “Bapa, Aku mengucap syukur kepada-Mu, kerana Engkau telah

mendengarkan Aku.” (ayat 41)

Bilakah kita bersyukur? Adakah kita bersyukur apabila doa kita telah terkabul
atau mukzizat ternyata di depan mata kita? Pengucapan syukur sewaktu berdoa

dapat melenyapkan segala kegelapan jiwa kita dan menolong kita untuk menantikan
Tuhan dengan penuh pengharapan. Tuhan Yesus mengucapkan syukur ketika Lazarus
masih terbaring kaku di kubur gelap. Dengan beriman penuh, Dia yakin sungguh
bahawa Lazarus akan segera dibangkit oleh kuasa Tuhan. Kemenangan selalu tercapai
dengan pengucapan syukur dan iman yang melayang kepada Bapa Syurgawi.

Pengucapan syukur membebaskan kita daripada kubur keraguan kita yang
dingin. Orang yang beriman tidak seharusnya tinggal di penjara atau bersunggut-
sunggut sehingga masalah kehidupan mereka berlalu. Belajar bersyukur atas berkat
kehadiran anak-anak kita dan jangan hanya melihat masalah besar dalam sikap mereka.
Belajar bersyukur atas kehadiran suami kita sekalipun mereka belum ditransformasi
sekian lamanya! Sungutan hanya akan membesarkan masalah kita dan memperbesar
jurang komunikasi kita.

Bersyukur atas setiap masalah dan mempelawa campurtangan Tuhan.
Terapkan sikap bersyukur dan memberkati orang lain setelah anda menerima berkat-
Nya yang berkelimpahan. Jeanne Philipps, penulis “Dear Abby” menulis demikian:

Ya Bapa di syurga:
Kami bersyukur kepada-Mu

atas makanan,
dan ingat orang yang lapar.

Kami bersyukur kepada-Mu atas kesihatan,
dan ingat orang yang sakit.

Kami bersyukur kepada-Mu atas kawan-kawan
dan ingat orang yang tiada kawan.

Kami bersyukur kepada-Mu
atas kemerdekaan,

dan ingat orang yang diperhambakan.
Semoga ingatan ini menggerakkan kami untuk melayani Engkau. Amin.

Doa: Tuhan Penebusku, ajari aku sentiasa bersyukur kepada-Mu.
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Hari 14
Tangisan Malam
Renungan: 1 Petrus 1:3-7

“…sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak sorai.”
Mazmur 30:6

Kita akan terhibur apabila kita menerima pahala kelak walaupun kini kita bersusah
payah dan menangis kerana penderitaan. Seorang ibu yang mengalami kesakitan

melahirkan anak tahan menderita kerana dia akan menimang cahaya mata. Demikian
juga seorang petani bertungkus lumus di bawah keterikan matahari kerana dia tahu
kebanggaan menuai padi segar dan keseronokan menghidang keluarganya dengan
padi harum, hasil hempas pulasnya. Tanyalah petani sewaktu menuai beras Bario yang
terkenal itu. Aku pernah berasa kebanggaan mereka sewaktu mereka memberi aku
sekantung beras mereka.

Segala keluh kesah umat Tuhan akan diakhiri dengan sorak sorai dan
kemuliaan apabila mereka berada di hadirat Tuhan. “Bergembiralah akan hal itu,
sekalipun sekarang ini kami seketika harus berdukacita oleh pelbagai pencobaan.” (1
Petrus 1:6) Apakah maksud semua kesengsaraan ini.“Maksud semuanya itu ialah untuk
membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang
fana, yang diuji kemurniannya dengan api-sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan
kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri-Nya.” (1 Petrus
1:7)

Damai sejahtera jiwa membuktikan kemurnian iman Spafford sewaktu
mengalami penderitaan yang luarbiasa. Spafford mengalami kebahagiaan sebagai
seorang peguam yang cukup berjaya di Chicago. Dia mempunyai empat cahaya mata
perempuan yang ayu dan beliau juga anggota Presbyterian yang berpengaruh, dan
pendukung penginjil Moody.

Pada tahun 1871, api menjilat semua harta keluarganya. Ketika Spafford
merancang membawa keluarganya bercuti ke Britain serta menolong Moody dalam
pelayanan, urusan mendadak menyebabkan dia menangguh pelayarannya.
Bagaimanapun dia menghantar isteri dan anak-anaknya ke kapal S.S. Ville Du Harve
dengan maksud menyusul ke sana. Kapal itu mengalami kecelakaan dan keempat-empat
anaknya meninggal dunia. Ketika bertemu dengan isteri, kesedihan hatinya bagai ombak
menjulang namun beliau menulis, “Bila damai seperti sungai mengiringi jalanku, dan
kesengsaraan seperti ombak menjulang. Apapun yang menjadi bahagianku, Engkau
mengajar aku untuk berkata nyamanlah, nyamanlah jiwaku.”

Doa: Tuhan, Engkau tempat perlindungan dan kekuatanku serta penolongku
dalam kesesakan. Tangisan hanya untuk semalam sahaja dan sorak sorai

pasti menjelang pagi.

Hakcipta @ Upstream Publishing



Bayu Pengharapan 2 0

Hari 15
Terpancar Wajah-Nya

Renungan: Bilangan 6:22 - 27
“Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi

engkau kasih karunia.” (ayat 25)

Wajah kita dapat memancarkan wajah serta berkat Tuhan yang mengalir dalam
kehidupan kita. Bagai bulan, kita sudah menerima cahaya daripada mentari Ilahi

dan segera terpancarlah terang-Nya di dunia sekalipun alam sekeliling cukup gelap.
Sebelum umat Tuhan meninggalkan gunung Sinai dan memulakan perjalanan di padang
belantara, mereka memerlukan berkat Tuhan kerana perjalanan mereka tidak mudah.
Pemberian berkat dilakukan oleh anak-anak Harun yang berketurunan imam. Berkat
ini diberikan pada awal-awal pagi. Berkat pertama ialah perlindungan dan penjagaan-
Nya. Kedua, Tuhan menyinari wajah-Nya pada wajah mereka dan memberi kasih
karunia-Nya; dan ketiga, Tuhan memberi wajah-Nya serta damai-Nya kepada mereka.

Apabila kita bergaul intim dengan Tuhan, wajah kita akan memancarkan wajah
Tuhan. Wajah yang masam seperti assam kecut tentu tidak menggambarkan Tuhan
yang Maha Penyayang. Wajah yang terpancar kedamaian, kasih karunia, pengharapan
dan keyakinan pada waktu kesulitan hanya ada pada kita kalau Tuhan tinggal di dalam
diri kita.

Seandai Engkau melihat tanah yang gersang, yang sunyi, sepi, dan kering,
Itulah aku yang hampa dan haus,
Tanpa wajah-Mu dan kehadiran-Mu.

Seandainya Engkau melihat ombak yang mengganas, Liar dan keliru,
Begitu jiwaku tanpa wajah
Dan ketenangan Roh-Mu.

Seandainya Engkau melihat bulan tersenyum
Pada keheningan malam,
Begitulah aku penuh dengan kasih-Mu
Yang mengalir dalam diriku sungai kasih-Mu.

Seandainya Engkau melihat bebunga berdansa dengan girang
Begitulah aku yang gembira
Penuh titisan embun Roh Kudus-Mu.

Doa: Tuhan, sinarilah wajah-Mu ke atas wajahku selalu.
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    Hari 16
Si Tiram Dan Kisah Mutiaranya

Renungan: 2 Korintus 8:1 - 5
“Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka

meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam
kemurahan.” (ayat 2)

Gereja Makedonia menghadapi pelbagai penderitaan dan sering dicobai namun
ini tidak menghancurkan iman dan kesaksian mereka. Sebaliknya, mereka semakin

meluap-luap dalam kemurahan dan kasih mereka terhadap orang lain. Rasul Paulus
begitu gembira bahawa di tengah-tengah kemiskinan dan penderitaan, mereka memberi
lebih daripada kemampuan mereka.

Penderitaan dan kemiskinan tidak bererti kita akan kehilangan mutiara yang
bersinar dalam kehidupan kita. Orang Kristian semakin memancar keindahan sewaktu
penderitaan meluap-luap dalam jiwa. Tahukah anda bagaimana mutiara dihasilkan?
Dengarlah cerita ini...........

Sekalung mutiara yang berkilau-kilauan
Benarkah mutiara ini hasil kesengsaraan?

Apakah cerita keelokannya?
Si tiram kecil ada cerita penderitaannya

Sebutir pasir masuk ke dalamnya
Dan kesakitannya luarbiasa

Kisah keindahan bermula daripada sebutir pasir
Si tiram tidak mengutuk nasibnya

Atas anugerah Tuhan lindirnya dikeluarkan
Tanpa mengeluh dan rasa hampa

Si tiram menyaluti pasir ini
Dengan lendirnya dengan sabar
Sehingga menjadi mutiaranya!

Kesakitan dalam jiwa seseorang boleh menghasilkan banyak mutiara indah
dalam kehidupan kita. “Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak
mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah
kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.” (Ibrani 12:11).

Kisah tentang bagaimana mutiara kita dihasilkan akan menjadi penghiburan
kepada ramai orang yang menanggung nasib yang sama.

Doa: Tuhan, biarlah aku menghasilkan mutiara kebenaran dan kedamaian
pada waktu kesengsaraanku.
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Hari 17
Padang Gurun Penderitaan

Renungan: Kejadian 16
Lalu Malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun

yakni dekat mata air di jalan ke Syur. (ayat 7)

Hagar yang telah menolong Sarai mengandung seorang anak tidak tertahan dengan
penindasan dan kesinisan nyonyanya lalu melarikan diri. Pada waktu hamba

perempuan yang cukup tertindas dan terhimpit oleh  penderitaan, dia terjumpa mata
air yang menghibur dia.  Di padang penderitaan, dia terjumpa mata air Tuhan dan
dinamakan tempat ini sebagai, “El-Roi” yang bererti, “Bukankah di sini kulihat Dia
yang telah melihat aku.” (ayat 13)

Penderitaan yang menghimpit jiwa kita membuat kita ingin merembes airmata
lagi. Seperti Hagar, kita mungkin berasa seakan-akan tidak penting di mata Tuhan tetapi
sebenarnya Tuhan telah melihat kita dan mengasihi kita. Katalah, “Engkau El-Roi”
aku telah melihat Dia yang melihat mata air dan rintihanku.

Pada saat-saat ini percayalah:
        Kuasa Tuhan yang membimbing
       Kuasa Tuhan yang  melindungi

Mata Tuhan yang melihat
         Tangan Tuhan yang mendukung.

Pada suatu hari, seorang penulis bermimpi dia melihat dua pasang tapak kaki
yang menelusuri pantai yakni melambangkan jejak telapak kakinya yang diiringi oleh
telapak kaki Tuhan. Penulis itu menangis ketika dia melihat dua pasang kaki kemudian
hanya tinggal sepasang sahaja setengah perjalanannya. Dia menduga bahawa Tuhan
telah membiarkan dia berjalan sendiri dan bertanya-tanya Tuhan tentang hal ini. Tuhan
berbisik, “Anakku pada saat kau berasa tertekan, Aku telah mendukung awak!” “Tuhan
akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering,
dan akan memperbaharui kekuatanmu; engkau akan seperti taman yang diairi dengan
baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan.” (Yesaya 58:11)

Sungguh kasihan, jika tangisan dan masalah kita membutakan mata kita
sehingga kita tidak dapat melihat rahmat dan kesetiaan Tuhan. Biarlah airmata kita
menyucikan jiwa dan hati kita sehingga kita dapat melihat Tuhan dengan lebih jelas
lagi.

Doa: Tuhan, aku percaya pada waktu jiwaku terhimpit, Engkau melihat
penderitaan saya dan mendukung aku.
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Hari 18
Tangan Tuhan Yang Melepaskan

Renungan: Ulangan 26:5-9
Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir, dengan tangan yang kuat dan
lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-

tanda serta mukjizat-mukjizat. (ayat 8)

Apabila tangan dan lengan Tuhan teracung, tidak ada kuasa dapat menghalang
rencana-Nya! Tuhan bersabda kepada Musa agar dia menyampaikan hal ini

kepada umat-Nya. “Akulah Tuhan, Aku akan membebaskan kamu dari perbudakan
mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-
hukuman yang berat.” (Keluaran 6:5) Kedegilan dan kuasa tentera Firaun tidak dapat
menghalangi rencana pembebasan umat Tuhan.

Tuhan berfirman agar Musa menghadapi Firaun dan Tuhan akan
menunjukkan kuasa tangan-Nya. Apabila tangan-Nya teracung banyak tanda-tanda
dan mukjizat-mukjizat terjadi. “Bilamana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka Aku
akan mendatangkan tangan-Ku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukan-Ku, umat-
Ku, orang Israel dari tanah Mesir…”(Keluaran 7:4)

Tangan Tuhan teracung dan melawan kedegilan Firaun, akan tetapi baginda
tidak mengendahnya. Akhirnya, baginda terpaksa menghadapi kenyataan bahawa
tangan Tuhan sangat berkuasa. Yang pertama, sungai Nil berubah menjadi darah dan
semua ikan mati. Kemudian, Firaun terpaksa menderita apabila katak-katak menulahi
seluruh istananya sehingga kamar tidurnya bahkan pada waktu dia ingin makan roti,
katak melompat ke atas piringnya! Bubur katak! Walaupun dedebu berubah menjadi
nyamuk, lalat pikat, dan belalang bertandang di istananya, Firuan berdegil dan masih
tidak mahu mengalah.  Tulah kesembilan yang telah mengubah langit yang cerah
menjadi gelap gelita pun tidak mengubahkan pendiriannya. Hanya ketika anak
sulungnya meninggal dunia, baru baginda mengusir umat Tuhan. Namun hati baginda
berubah lagi dan baginda segera mengejar mereka dengan tentera yang ngeri.

Tangan Tuhan teracung dan kedegilan manusia tidak dapat mengatasi
kedegilan Tuhan dan kewibawaan-Nya.

Tangan Tuhan juga menutup Laut Teberau apabila tentera Firaun cuba
mengejar umat Tuhan.

Saudara terbelenggu oleh masalah tertentu? Percayalah apabila tangan
Tuhan teracung, anda akan segera dilepaskan oleh kuasa-Nya. Siapakah yang boleh
menggagalkan rencana Tuhan?

Doa: Ya Tuhan, aku bersyukur kerana apabila tangan-Mu teracung, mukjizat
terjadi dan kuasa gelap akan berundur!
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Hari 19
Tangan Tuhan Yang Mendisplin

Renungan: Mazmur 32
Sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi

kering, seperti oleh teriknya musim panas.Sela. (ayat 4)

Tanpa displin dan kesedaran terhadap hajaran-Nya, kita mungkin lebih menderita
dalam kehidupan kerana kita tersesat lagi serta menerima kepahitan. Ibu bapa yang

mengasihi anak mereka akan merotan mereka apabila mereka berkelakuan jahat. Ibu
bapa yang mengamalkan demokrasi tuntas akan melemahkan moral anak mereka.
Sebaliknya, ibu bapa yang bersikap autoritatif mungkin menghasilkan anak yang suka
memberontak. Tangan Tuhan diibaratkan tangan seorang bapa yang mendisplin anak-
anaknya yang tersayang.

Daud telah berdosa terhadap Tuhan dan selama dia berdiam diri, tulang-
tulangnya menjadi lesu kerana dia mengeluh sepanjang sehari. Selain itu, sumsum
tulang menjadi kering kerana dia berasa tangan Tuhan menekan dirinya. Hanya orang
yang peka kepada tangan Tuhan akan mengeluh dan menyesali dosa mereka. Bagi
mereka yang bangga akan dosa mereka, pertaubatan tidak mungkin akan berlaku. Daud
menasihati orang yang bangga akan dosa dan enggan mengakui tangan Tuhan dengan
nasihat ini, “Janganlah seperti kuda dan bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya
harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak ia tidak akan mendekati
engkau. Sela.” (ayat 9).

Biarlah kita berdoa, “Dosaku kuberitahu kepada-Mu dan kesalahanku tidaklah
kusembunyikan; aku berkata: Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-
pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan kerana dosaku.” (ayat 5). Setelah
bertaubat, Daud dapat bersorak sorai semula dalam kejayaan kerana tangan Tuhan
yang berat digantikan dengan tangan yang mendukung dia dalam kelembutan semula.

Oh, sucikan pialaku dari dosaku
Aku mengaku dosa dan pelanggaranku
Kuatkan tulang-tulangku yang lesu
Penuhi sumsumku dengan kasih-Mu

Berilah sinar cahaya dan pengampunan-Mu
Agar aku mengenal Engkau dan firman-Mu
Aku ingin bertumbuh dalam kemuliaan-Mu
Aku tidak akan mengikut jalan sendiri lagi

Doa: Tuhan, ajari aku bertaubat dan menurut bimbingan-Mu apabila
tangan-Mu mendisplin aku agar aku tidak serong lagi.
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Hari 20
Tuhan Bentengku
Renungan: Mazmur 46:1-4

Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub.Sela.
(ayat 8)

Yosua baru berumur lapan tahun namun dia sudah mengalami kepahitan hidup.
Dia sering bermuka muram dan tergelincir dalam perasaan sedih. Kadangkala kepal

kecilnya mengeras apabila teringat akan masalah ibu bapanya yang menimbulkan
kekusutan rumahtangga. Kakaknya juga tahu emak mereka sering menangis dan sudah
beberapa kali masakan mereka terhangus kerana akhir-akhir ini ibunya kurang berfokus
dan berdepresi. Mereka memahami bahawa perasaan emak mereka semakin runcing
setelah berperang mulut dengan ayah mereka. Kini bapa Yosua jarang berada di rumah
dan sering beralasan bahawa pekerjaan di pejabat bertumpuk-tumpuk.

Apakah yang sebenarnya terjadi kepada bapa Yosua? Sejak dia berkenalan
dengan setiausaha baru, dia mulai berselisihan faham dengan emak Yosua.  Susie yang
bersusuk mungil pandai mengaut hati dengan penampilan yang mesra dan pakaian
yang jarang. Bapa Yosua sudah beralih hati kepada Susie yang sudi memberi yang
terbaik untuk menghibur hatinya.

Di keheningan biliknya, Yosua bersumpah dia tidak akan ikut jejak langkah
bapanya yang curang itu setelah dia menumbuk tembok dengan buku lima yang
mengeras.Yosua berasa seakan-akan bentengnya roboh apabila bapanya berkata dia
terpaksa membangun hidup yang baru. “Sayang, pasti suatu hari apabila awak dewasa,
awak akan memahami kenapa emakmu dan aku harus berpisah demi masa depan yang
lebih baik.” Yang paling pahit lagi, Yosua menolong ayah mengangkat kopernya ke
keretanya serta melambaikan sayonara kepada bapa yang tiada bertulang itu.

Banyak benteng duniawi kita atau orang yang kita harapkan dalam kehidupan
kita mungkin akan roboh pada suatu hari kerana manusia sering berubah. Kalau kita
hanya bersandar pada kasih Tuhan, kita tidak akan roboh kalau benteng duniawi kita
roboh. Biarpun air berbuih dan gunung-ganang bergoyang oleh gelora semasa, kota
benteng orang yang beriman kepada Tuhan tidak bergoyah. Dialah gunung batu kita
yang teguh.

“Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku,
tempat perlindunganku ialah Allah.” (Mazmur 62:8) Tuhan memahami perasaanmu pada
saat ini kerana Tuhan Yesus pun pernah dihina dan ditolak orang, dia penuh dengan
kesengsaraan dan banyak menerima penderitaan serta pukulan. ( Yesaya 53:3)

Doa: Tuhan, sekalipun benteng yang kusandarkan roboh, ajari aku
bersandar pada gunung batuku.
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Hari 21
Sarang Kepompong
Renungan: 2 Korintus 1:3-11

Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam
kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima

penghiburan yang berlimpah-limpah. (ayat 5)

Sarang kepompong! Siapa suka tinggal di dalamnya? Sarang kepompong bukan
sahaja kelihatan gelap tetapi juga hodoh. Siapakah yang suka menjadi kepompong

yang terhempit dalam sarang yang gelap dan kecil itu? Namun siapakah yang dapat
menduga bahawa kepompong itu akan menjelma menjadi rama-rama yang begitu indah
dan berwarna-warni seperti ‘Blue Tiger’ (Harimau Biru), ‘Golden Angel’ (Malaikat
Emas), ‘Jungle Queen’ (Malaikat Hutan), dan sebagainya.

Penderitaan yang anda hadapi sekarang mungkin tidak selesa dan gelap.
Anda seperti tinggal dalam kepompong yang gelap dan sempit. Anda tidak sabar lagi
dan ingin berterbangan bebas seperti rama-rama lain namun saat ini belum waktunya
dan anda terpaksa tinggal di dalamnya lebih lama lagi. Gelap tetapi sesuai untuk
pembentukan keperibadian yang utuh.

Sesungguhnya kita tidak tahu bagaimana Tuhan membentuk kepompong ini
dengan ajaib sekali. Jangan hanya melihat daripada satu paradigma sahaja apabila
anda dilandai oleh penderitaan.  Bapa syurgawi dengan tangan ilahi-Nya sedang
membentuk yang sesuai dan berkenan kepada mata-Nya dalam dirimu.

Salah satu rahsia yang kita pelajari ialah menjalin persahabatan intim dengan
Tuhan  sewaktu menderita, dan membuktikan kemurnian iman kita. “Bergembiralah
akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berdukacita oleh berbagai-
bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu-
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya
dengan api-sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan
pada hari Yesus Kristus menyatakan diri-Nya.” (1 Petrus 1: 6,7)

Kedua, kita akan menjadi seseorang yang lemah lembut dan sanggup
memahami penderitaan orang lain. “Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang
menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur
mereka, yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang
kami terima daripada Allah.” (2 Korintus 1:3- 4).

“Pembacaan Perjanjian Baru secara menyeluruh dan genap menunjukkan
dengan tuntas bahawa Tuhan tidak berjanji menyelesaikan masalah kita atau menjawab
semua soalan atau meluluhkan semua penderitaan kita. Kalau kita boleh memahami
nilai-nilai melalui fokus kekristianan yang elok, kita akan memahami bahawa kehadiran
Tuhan yang penuh kasih sayang di obor pengujian adalah berkat yang
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jauh lebih besar daripada kelenyapan masalah akibat campurtangan ilahi.” Erwin
G. Tieman

Oh Tuhan,
Benarkah seperti bunga ros aku harus diremuk agar keharuman-Mu terasa?
Oh Tuhan,
Benarkah seperti burung sayap jiwa aku harus dipatahkan agar aku menyanyikan lagu
merdu?
Oh Tuhan,
Benarkah seperti kepompong aku harus terhempit-hempit merangkak dengan siksa
agar aku melihat terang-Mu?
Oh Tuhan,
Benarkah aku biji mata-Mu mesti dilukai agar dapat berterbangkan lebih tinggi lagi?

Doa: Tuhan Penyayang, terima kasih atas segala penderitaan dan
penghiburan syurgawi yang Engkau curahkan dalam jiwaku.

Kristus Bersertaku
Kristus bersertaku, Kristus di dalamku,

Kristus di belakangku, Kristus di depanku,
Kristus di sampingku,

Kristus memenangi hatiku.
Kristus menghiburkan hatiku,

Kristus menyembuhkanku,
Kristus di bawahku, di atasku,

Kristus pada waktu kesepian,
         Kristus pada waktu bahaya.
        Kristus pada bibir teman
       dan orang yang tidak kukenali.

(Santo Patrick, misionari Ireland)
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Hari 22
Ingatlah akan Penciptamu

Renungan: Pengkhutbah 12:1-8
Ingatlah akan Penciptamu pada masa-masa mudamu, sebelum tiba hari-hari
malang dan mendekat tahun-tahun yang kaukatakan: “Tak ada kesenangan

bagiku di dalamnya!” (ayat 1)

Alex, Sang Singa; Marty, Cik Kuda Belang; dan Melman, Sang Zirafah adalah
empat teman baik yang tinggal di Zoo Central Park, di New York. Keempat-empat

binatang comel ini telah menjadi kesukaan kanak-kanak sehingga beberapa kanak-
kanak berkata saya akan menyesal sekiranya saya tidak menonton Madagscar.

Empat teman ini tinggal di zoo yang begitu selesa. Setiap hari Alex disajikan
daging lazat dan ia menjadi binatang yang dikagumi oleh semua binatang di zoo itu.
Marty tidak berasa puas hidup di zoo itu dan tidak mahu hidup biasa-biasa sahaja.
Dengan bantuan beberapa burung laut mereka mulai merancang cara melepaskan diri
dari zoo tersebut.

Teman-teman akrab Marty menyusul mencarinya. Akhirnya, mereka ditangkap
dan dihantar ke Afrika, Madagascar. Mereka terlepas di lautan kerana kotak-kotak yang
membawa mereka terlempar keluar dari kapal. Kini keseronokan mereka bermula kerana
mereka akan berasa kebebasan di hutan. Tetapi akhirnya mereka mahu berpatah balik
kerana mereka mendapati ia memang, “It’s a jungle out there.” Mereka mendapati cara
hidup di hutan tidak begitu seronok dibandingkan di zoo.

Begitu juga dengan kita. Kita memulakan suatu pekerjaan dan setelah
beberapa jangka waktu kita berasa bosan. Kita berusaha urusan yang baru dan
kedangkalan mewarnai kehidupan kita. Setelah kita mencuba yang baru, kita mahu
patah balik pula kerana kedangkalan sahaja. Kita tertanya-tanya apakah panggilan
kita yang sebenarnya!

Apakah yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mendatangkan yang
terbaik kepada kerajaan Tuhan?

Semua aktiviti adalah sia-sia dan tidak membawa makna jika kita tidak
mengingat Pencipta dan melayani-Nya pada setiap kesempatan sewaktu kita bekerja.
“Ingatlah akan Penciptamu pada masa-masa mudamu, sebelum tiba hari-hari malang
dan mendekat tahun-tahun yang kaukatakan: “Tak ada kesenangan bagiku di
dalamnya!”

Junjunglah Tuhan dalam kehidupan anda sebelum rantai perak diputuskan
dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda
timba dirosakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan
roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. (ayat 6-7).

Bersaksilah kepada orang dan berdoa untuk mereka yang  di sekeliling
anda,sekalipun anda bukan seorang pastor! Mukjizat terjadi! Kedangkalan semua
hilang!
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Kerja Buat Tuhan Sungguh Manise
Dengar suara Tuhan

 Terlalu manise
Panggil kita semua

Terlalu manise

Kerja buat Tuhan
Terlalu manise

Biar Pikul Salib
Terlalu manise

Ayoh kerja buat Tuhan
Sungguh senange
Dipanggil Tuhan
Terlalu manise

Membuang diri ke ladang Tuhan saudara
Terlalu manise

(Lagu Indonesia)

   Doa: Tuhan, tolonglah aku menggunakan setiap saat bagi Tuhan dan
selalu mengingat Pencipta pada waktu mudaku.
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Kehangatan Cinta-Mu
Tuhan, jangan biarkan kedinginan

Menyelubungi kalbuku
Biar kehangatan kasih-Mu

Memenuhi aku
Agar aku boleh membawa

Kepada Tuhan Kalvari
Pengorbanan yang sejati
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Hari 23
Segala Sesuatu Mendatangkan Kebaikan

Renungan: Yeremia 29:11
Kita tahu sekarang, bahawa Allah turut bekerja dalam segala seuatu untuk

mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, iaitu bagi mereka
yang mengasihi Dia, iaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan

rancangan Tuhan. (Roma 8:28)

Sewaktu membaca cerita tentang malapetaka yang menimpa Louis Braille semasa
kecil, aku menangis teresak-esak kerana penderitaannya yang sungguh dahsyat

telah mendatangkan berkat besar. Suatu hari, Louis yang masih kecil cuba menubuk
lubang pada kulit keras dengan penubuk lubang yang tajam. Malangnya, alat itu
meluncur lalu terbenam ke mata kiri Louis. “Pa!” teriak Louis. Monsiuer Braille segera
berlari-lari serta mendukung anak kecil untuk meminta bantuan namun doktornya
tinggal berbatu-batu jauhnya. Pengangkutan kuda pada masa itu sangat lambat dan
setiba di sana keadaannya bertambah parah.

Doktor menggeleng-geleng kepala seraya berkata, “Hanya Tuhan dapat
menolong anak kau. Maaf. Saya tidak berupaya menolongnya.” “Tapi bagaimana pula
dengan mata sebelahnya?” Louis menangis tersedu-sedu kerana tidak dapat melihat
apa-apa. “Mata sebelahnya sudah terjangkit,” kata doktor dengan sayu.

Setelah beberapa tahun kemudian, Louis melupakan segala kesedihannya dan
bertongkat ke sekolah. Dia belajar bersungguh-sungguh dan selalu bertukaran
pendapat dengan seorang paderi. Pemain organ di gereja mengajar Louis bermain
organ lalu Louis  kemudian mengajarnya kepada kanak-kanak lain pula.

Sewaktu belajar di Institut Negara bagi Kanak-Kanak Buta, dia mendapati
cetak timbul Hauy cukup lambat. Beliau kemudian mencipta bonjolan titik yang dapat
dibaca oleh orang buta dengan cepat dan mudah. Titik ini diletakkan dalam kumpulan
enam titik. Sedihnya, semua gurunya menolak ciptaannya dan menuduh bahawa ia
semata-mata tipu helah sahaja. Beliau bertungkus lumus mencipta sistem baru dan
tidak tidur cukup. Akhir beliau diserangi batuk kering dan mati pada umur 43 tahun.
Setahun kemudian ciptaan Louis menjadi terkenal di seluruh dunia. Aku menangis
sewaktu membaca bukunya, “Kenapa Louis tidak dapat mengalami kegembiraan ini?
Kenapa dia tidak dapat melihat ciptaannya?”

Sewaktu menceritakan kisah ini kepada kanak-kanak, salah seorang anak kecil
berkata, “Louis telah kehilangan penglihatannya agar dia dapat menjadi mata kepada
semua orang buta.” Hallelujah! Rancangan ilahi yang terindah untuk orang buta!

Doa: Tuhan, tolonglah kami melihat pelangi di sebalik cuaca mendung dalam
kehidupan kami.
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Hari 24
Memberi berkat

Renungan: Amsal 11:25 - 29
Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia

sendiri akan diberi minum. (ayat 25)

Saya masih teringat sewaktu menemani seorang petani ke ladang padi. Sekalipun
matahari bersinaran terik, ibu ini menabur padi dengan tidak lelah. Proses

penanaman padi tidak berakhir setelah penaburan benih kerana padi ini perlu
dipindahkan lalu lalang mesti dicabut. Serangganya mesti dibasmi segera. Apakah hasil
jerih payah ini? Suatu petang, bersama ibu ini dan keluarganya, saya menikmati beras
segar. Walaupun saya tidak menanamnya, saya tahu beras hasil tungkus lumus sendiri
terasa lebih sedap dan harum.

Berbuat baik seperti menanam padi yang melalui pelbagai proses jerih payah.
Memberi berkat atau memperbaharui jiwa orang lain memerlukan kerelaan berkorban.
Kita mungkin meluangkan berjam-jam menghibur orang itu, akan tetapi akhirnya kita
sendiri yang terhibur. “Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi
minum, ia sendiri akan diberi minum.” (ayat 25)

Kalau kita bersusah payah mencari-cari berkat berkelimpahan, anehnya, berkat
itu tidak bergolek ke riba kita. Pada waktu kita menabur benih kasih dan penghiburan,
yang bulat datang bergolek ke riba kita dan yang pipih melayang ke jendela kita. Ini
tidak semestinya wang! Sikap yang rela mendengar keluhan seorang nenek, aduan
seorang anak, pergumulan seorang anak remaja, atau tangisan mereka yang kecewa
akan membawa berkat serta penghiburan kepada diri kita sendiri.

Kalau seseorang bermasalah bertandang ke rumah kita, jangan mengelaknya.
Bayangkan dia sedang membawa buah tangan. Jangan hanya membuka pintu kepada
tetangga yang membawa ketupat dan rendang ke rumah awak. Merebutlah kesempatan
untuk menangis bersama dengan mereka yang sedih. “Bersedih lebih baik daripada
tertawa, kerana muka muram membuat hati lega.” (Pengkhutbah 7:3)

Di dunia ini memang sulit mencari orang yang rela menghulur pertolongan
kepada orang yang berkesusahan bagai, “Hujan, tempat berteduh; panas, tempat
berlindung.”

Gerakkan tanganku
Menurut irama kasih-Mu

Gerakkan kakiku
Melangkah ke mereka yang perlukan Engkau

Doa: Tuhan Penyayang, terima kasih atas berkat yang diterima apabila
menghibur orang yang sedih.
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Hari 25
Bersyukur Selalu

Renungan: Filipi 4:1-9
Hendaklah kamu bersyukur dalam segala keadaan, kerana hal inilah yang
dikehendaki oleh Allah daripada kamu sebagai orang yang hidup bersatu

dengan Kristus Yesus. (1 Tesalonika 5:18)

Matthew Henry, seorang penulis buku tafsiran pernah diserang perompak dan
       dompetnya diragut. Apakah yang ditulisnya dalam diarinya? Tentu  kita
menduga dia akan mengeluh tentang nasibnya dan kejahatan manusia. Sebaliknya,
dia berkata: “Pertama, aku harus bersyukur kerana aku tidak pernah dirompak; kedua,
meskipun mereka mengambil dompetku, mereka tidak mencabut nyawaku; ketiga,
meskipun mereka mengambil segala yang ada padaku, harganya tidak seberapa; dan
keempat, syukurlah aku bukanlah perompak tetapi yang dirompak.”

Seorang tokoh dalam Alkitab, Rasul Paulus menjelang akhir hayat memberi
nasihat-nasihat yang mengagumkan saya. Beliau telah dipenjarakan dan saat-saat
menjelang kematiannya dia berkata, “Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali
lagi kukatakan: Bersukacitalah! Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Tuhan sudah dekat! Janganlah hendaknya kamu khuatir tentang apapun juga tetapi
nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan
dengan ucapan syukur.” (ayat 4 hingga 6)

Pengunjung-pengunjung yang datang ke penjara Rasul Paulus mengambil
sapu tangan besar kerana mereka menduga mereka akan menangisi nasibnya bersama
dia. Sebaliknya, mereka pulang dengan suatu kekuatan jiwa yang luar biasa kerana
mereka didorong untuk selalu bersukacita. Pelajaran penting yang dipelajari mereka
ialah mereka harus selalu bersukacita supaya orang lain mengetahui bahawa Tuhan
sudah dekat! Bukan kesedihan sahaja yang dilihat oleh Rasul Paulus tetapi kemuliaan
yang akan datang.

Doa:
Ya Tuhan,

Bukan hujan sahaja yang kulihat
Hanya hujan bebunga yang kulihat

Bukan awan gelap sahaja yang kulihat
Hanya pepohon hijau yang di padang

Bukan guntur yang kudengar
Keharuman bunga segar yang bertumbuh di kebunku
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Hari 26
Tidur Seribu Indahnya

Renungan: 1 Raja-Raja 19:1-18
…sebab Dia memberikannya kepada yang dicintai-Nya pada waktu tidur.

Mazmur 127:2

Pada waktu remaja, seorang teman mengajar saya menghitung  satu sehingga
seratus seandainya saya tidak dapat tidur. Kebosanannya dapat  menyebabkan

saya tidur dengan segera. Kalau anda tidak dapat tidur jangan menghitung, bercakap-
cakap dengan Pencipta sehingga tertidur. Kini kalau aku kekurangan tidur, garis-garis
halus timbul pada kelopak mataku. Krim pelembab apa pun tidak dapat menolong aku.
Tidur itu penting kerana sewaktu kita tidur sel-sel mulai menyembuh setiap luka dan
toksida mudah terbuang. Tekanan pekerjaan dan perubahan situasi mungkin
menyebabkan anda tidak dapat tidur. Kekhuatiran yang melandai kita pada waktu
malam akan memeras semua tenaga sehingga kita tidak dapat bekerja dengan baik
pada keesokannya.

Keperluan hidup anda semakin mendesak anda? Kekhuatiran tidak dapat
menolong kita kalau kita tidak memberitahunya kepada Gembala. Berdoa dan tidur
nyenyak kerana, “…sebab Dia memberikannya kepada yang dicintai-nya pada waktu
tidur.” (Mazmur 127:2) Perniagaan anda kekurangan pelanggan dan anda tidak dapat
tidur? Berdoalah.

Peristiwa dunia semakin mengancam jiwa kita?  Sebagai anak Tuhan kita tetap
bertenang kerana, “Dengan tenteram aku mahu membaringkan diri, lalu segera tidur,
sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman.” (Mazmur
4:9)

Ketika nabi Elia dikejar dan diancam oleh wanita kejam, Izebel, dia berasa
sungguh depresi dan seakan-akan dia mahu mati. Dia berkata, “Cukuplah itu! Sekarang,
ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku.”
(1 Raja-Raja 19:4) Tuhan menghiburnya dengan suara lembut. Sesudah itu, dia diberikan
makanan lalu dia tidur sebelum Tuhan membangunkan dia serta memberi arah baru
dalam pelayanannya. Hanya setelah dihiburkan dan diberikan cukup waktu untuk tidur,
Elia diberikan tugas mengurapi Hazael untuk menjadi raja atas Aram.

Daud berkata dia akan mendengar suara-Nya pada sebelah pagi dan dia
akan bangun awal-awal. Kalau kita tidur terlalu malam, fokus dan konsentrasi ibadah
kita pun terganggu pada keesokannya. Tidur lebih awal dan jangan biarkan fikiran
anda mengganggu ketenangan atau merampas waktu indah yang diberikan Tuhan
untuk berehat.

Doa: Tuhan, tolonglah aku tidur nyenyak di bawah naungan sayap kasih-Mu.
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Hari 27
Pengabulan Doa

Renungan: Lukas 11
Oleh kerana itu Aku berkata kepadamu: Mintalah, maka akan diberikan
kepadamu; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kerana setiap

orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan
setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. (ayat 9)

Jawapan doa kita mungkin sedang berada dalam perjalanan sekalipun kita
tidak menyedari kedatangannya. Seperti benih dalam tanah pada waktu salju, sebiji

benih itu ditanamkan lalu seperti hilang di bawah tanah namun dengan diam-diam,
benih itu  sedang berakar untuk musim bunga dan penuaian. Anda tidak melihat akar
yang bertumbuh di bawah tanah secara senyap tetapi suatu mukzizat sedang bersemi.

Saya sedang berdiri di dapur serta memerhatikan benih cili padi yang belum
bertumbuh. Cili padi yang sangat pedas dan sangat kecil itu ‘my favorite’ (kesukaan
saya) kerana aku kuat makan cili.  Tiba-tiba, saya mempunyai akal kancil lalu saya
bergegas ke peti sejuk serta mengambil minuman berkhiasat, ‘Liquid Logic.’ Jiran saya,
Puan Phang telah memberi saya minuman yang mempunyai sembilan puluh sembilan
khiasat!  Saya menyiram satu sudu liquid logik ini pada benih cili padi dan berdoa
agar benihnya akan bertumbuh. Saya begitu gembira sekali apabila melihat bahawa
bukan sahaja benih cili padi saya sudah bertumbuh bahkan benih peria saya juga
menjalar.

Sudah berapa kali kita mengetuk pada pintu Tuhan? Mungkinkah kita lupa
bahawa kita pernah mengetuknya dan apabila Tuhan membukanya kita sudah
menghilang diri? Seringkah kita meminta roti daripada Tuhan dan menduga Tuhan
akan memberi kita  batu?  Tentu Bapa Syurgawi tidak akan memberi batu kepada cahaya
mata-Nya. Benih-benih doa kita sedang menjalar dan akan menghasilkan buahnya
dengan segera. Percaya OK!

Saya masih teringat pada waktu kecil, bapaku selalu akan membungkus mee
goreng  untuk anak-anaknya walaupun dia mempunyai kesulitan kewangan. Jika bapa
kita boleh memberi yang terbaik kepada kita apalagi Bapa Syurgawi kita.
Masalah dan halangan tidak akan membatalkan semua doa anda.

 Saat doa yang manis
Yang membawa aku ke hadirat-Nya yang manis
Yang lepaskan aku dari beban dan kekhatiran

      Pada musim beban, jiwa selalu lega dan damai
Saat doa yang manis

Doa: Tuhan Penyayang, aku ingin berdoa pada setiap musim jiwaku.
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Hari 28
Tertindas dan Tertindih

Renungan: Mazmur 119:71-74
Bahawa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar

ketetapan-ketetapan-Mu. (ayat 71)

Banyak orang takut peribahasa, “Jatuh diimpit tangga” kerana ia bererti kita akan
mendapat kesusahan bersilih ganti. Siapakah yang suka tanaman yang mula

bertunas diragut kambing ya?  Ini semua gambaran penderitaan dan peristiwa malang
yang kita doakan agar Tuhan jauhkan daripada kita.

Apakah kebaikan penderitaan? Dapatkah kita menerima kenyataan bahawa
penderitaan membuat jiwa kita lebih cantik? Teman sekerja saya bertanya “Why” dan
saya memberitahu “Why” tidak penting tetapi “How” yang penting. Bagaimana Tuhan
mengubah keperibadian kita lebih penting daripada “Kenapa ini harus terjadi kepada
aku?”

Di  tengah-tengah celah bebatu besar Pergunungan Kota Kinabalu
bertumbuh sejenis bunga merah yang unik dipanggil “Heath Rhododendron” yang
tidak terdapat di tempat lain. Pelbagai bunga balsam dan bunga-bunga liar seperti
orkid liar yang cantik tumbuh di lerengan gunung tinggi yang tidak terdapat di tanah
datar. Bunga-bunga ini menghadapi cuaca yang cukup dingin namun ia semakin
bertumbuh indah. Demikian juga dedaun menjalar yang tidak pernah kita lihat juga
bertumbuh di tempat yang tinggi di mana angin sejuk sering menghembus.

Kepahitan itu memang sulit ditelan tetapi ia bagai peria ubat penawar bagi
jiwa yang dibutakan oleh kedangkalan dunia! Aku tidak melulu aku lagi.

Dahulu aku hanya mementingkan jawapan, kini aku mahu Tuhan.
Dahulu aku hanya mementingkan penyembuhan, kini aku mahu
Penyembuhku.
Dahulu aku hanya mementingkan berkat, kini aku mahu Pemberinya.
Dahulu aku hanya mementingkan kuasa, kini aku mahu Tuhan Maha
Kuasa.
Tuhan malam aku sudah menjadi terang kerana aku tidak lagi
Menunggu jawapan sahaja aku menunggu Diri-Mu.
Yang aku pentingkan bukan berkat tetapi Kristus Penyelamatku

Doa: Tuhan Penghibur, seperti bebunga di Gunung Kinabalu, aku mahu
bertumbuh indah di tengah-tengah angin dan badai.
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Hari 29
Kekuatan Pahlawanku

Renungan: Mazmur 40
Dia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa; Ia

menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. (ayat 3)

Aku sedang menghayati kecantikan cawan indah yang diberikan oleh
pelajarku, Tze Ling.  “Amboi, anak yang berada di kelas enam sahaja sudah

menghadiahi aku beg dan cawan Laura Ashley.” Sepanjang kerjayaku sebagai seorang
pensyarah dan guru aku banyak diberkati hadiah! Kad-kad yang diberikan mahasiswa
dan pelajar masih tersimpan di laci dan akan dikenangi selalu.

Sedang aku perhatikan cawan itu, tiba-tiba, aku ternampak seekor semut kecil
di mulut cawan. Serangga kecil ini cuba merangkak keluar dari cawan ini, tetapi kelicinan
cawan ini telah menyebabkan semut ini tergelincir kembali. Si semut ini berusaha
dengan sekuat tenaganya, apa daya cawan terlalu licin!

Kita mungkin berusaha merangkak keluar dari depresi kita atau kekecewaan
kita, akan tetapi usaha kita berakhir dengan kegagalan.  Tanpa tangan Pahlawan untuk
mengangkat kita, kita akan terjerumus di lubang kebinasaan kerana perjalanan hidup
memang licin. Suasana di sekeliling kita mungkin seperti lumpur yang tidak dapat
menahan kita lagi.
           Kita  berasa tidak berdaya menahan kesedihan kerana orang yang kita kasihi
terkorban dalam satu letupan bom! Bagai semut kecil itu, kita berusaha merangkak
keluar dari lubang trauma dan kejutan hidup ini namun kita tidak berdaya kerana kita
tergelincir dalam kesedihan. Anak yang tersayang tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal
dunia. Kekasih kita meninggal dunia kerana kapal terbang yang dinaikinya meletup.
Yang tinggal hanya kenangan yang manis dan penghiburan bahawa dia berada di
sisi Tuhan.Hanya Tuhan yang dapat mengangkat kita dari lubang kebinasaan dan
lumpur rawa kehidupan ini. Dia mampu menempatkan kaki kita ke bukit batu lagi dan
menetapkan langkah kita lagi. Tenaga kita sendiri tidak mampu lagi membawa kita ke
tanah yang rata tanpa pertolongan ilahi.

“Aku ini sengsara dan miskin,
tetapi Tuhan memperhatikan aku.

Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku,
Ya Allahku, janganlah berlambat!”

(ayat 18)

Doa: Tuhan, angkatlah aku dari lumpur rawa dan
jangan biarkan aku kecewa
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Hari 30
Penyembuh Mereka Yang Patah Hati

Renungan: Mazmur 147
Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan

membalut  luka-luka mereka. (ayat 3)

Tuhan Yesus sungguh berlainan dengan pemimpin-pemimpin lain yang bersiap
sedia  menyerang dan menghancurkan hati manusia. Perwatakan Tuhan kita

berlawanan dengan pemimpin lain yang mencari orang yang berbakat dan mampu
mencapai kejayaan sahaja. Dia bergaul dengan yang terhina dalam masyarakat apalagi
mereka yang patah hati.

Simpati-Nya untuk membalut luka-luka orang-orang yang patah hati
meyakinkan kita akan kebaikan-Nya. Ketika Tuhan Yesus melihat Maria menangisi
kematian adiknya, hati-Nya masyghul. Dia sungguh terharu dan turut menangis.
Sekalipun Tuhan Yesus tahu bahawa Dia mampu membangkitkan Lazarus, Dia tetap
menangis apabila melihat kesedihan kakak-kakaknya.

Tuhan Yesus terharu dengan keadaan kita dan Dia bersiap sedia untuk
menyembuhkan keretakan hati kita. Dia sedia membalut luka-luka hati kita. Tuhan Yesus
berkata kepada wanita yang dipandang hina oleh masyarakat kerana keserongannya,
“Dosamu diampuni” dan menghembus pengharapan baru dalam jiwanya.

Joseph Scriven memiliki kekayaan, pendidikan, keluarga yang mengasihinya,
serta kehidupan yang selesa di Ireland. Tiba-tiba suatu tragedi terjadi dalam
kehidupannya. Malam sebelum pernikahannya, tunangannya mati lemas dan
penghiburan Tuhan Yesus begitu nyata dalam kehidupannya. Gaya kehidupan Scriven
berubah dengan begitu besar. Dia meninggalkan Ireland ke Port Hope di Kanada lalu
menumpukan segenap waktu  menolong mereka yang miskin. Pada kali kedua,
menjelang pernikahan Joseph Scriven, tunangannya mati kerana sakit tenat. Pada suatu
hari,  ibunya sakit. Dia menulis sebuah sajak untuk menghiburnya. Sewaktu dia sakit,
dia meletakkan sajak itu di tepi mejanya. Temannya yang datang begitu terharu dengan
perkataannya.

“Tiada sahabat seperti Yesus, semua doa dan beban ditanggung.
Semuanya boleh dibawa kepada Tuhan dalam doa!

O betapa banyak damai kita hilang,
O betapa kesakitan sia-sia kita tanggung,

Kerana kita tidak membawa semuanya dalam doa.
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Jika oleh pencubaan, kacau bilau hidup ini.
Jangan lagi putus asa, pada Tuhan berseru,

Yesus Kawan yang setia, tiada taranya,
Dia tahu kelemahanmu,
Naikkan doa pada-Nya.

Adakah hatimu susah, berbeban serta lelah,
Yesuslah pelindung kita,
Naikkan doa pada-Nya,

Walau handai tak setia, Yesus kawan yang baka,
Dia mahu menghibur kita, naikkan doa pada-Nya.”

Doa: Ya Tuhan, Sahabat sejati, aku serahkan kecaian hatiku kepada-Mu.
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Hari 31
Kehadiran Tuhan

Renungan: Mazmur 46
Diamlah dan ketahuilah, bahwa Akulah Allah! (ayat 11)

Pernah zaman dahulu, aku dilandai suatu krisis kehidupan. Tiba-tiba banyak
orang sangat mengambil berat tentang diriku  dan memberi aku banyak nasihat.

Semakin aku mendengar mereka, semakin kusut fikiranku dan runsing jiwaku.
Tiba-tiba seribu suara seperti air terjun Niagara menderu dalam jiwaku. Begitu banyak
pertanyaan, monolog dalaman, serta peristiwa lampau menyerang jiwaku. Semakinlah
kusut fikiran dan  runsing jiwaku.

Aku seperti berada di terowong yang gelap dan tidak dapat mendengar suara
Tuhan. Tiba-tiba air masuk ke dalam terowong itu dan jiwaku dilandai oleh pelbagai
kebimbangan tentang hari esok. Aku berusaha ke tempat yang sepi dan sunyi kerana
mungkin di sana aku akan kedengaran suara Tuhan. Di tengah-tengah keheningan
suasana, semakin menderu jiwa bagai gelora ombak yang memukul persisiran pantai.

Usaha untuk berdisplin serta mematikan monolog dalaman serta kekhuatiran
memerlukan pengawalan minda dan emosi. Hanya setelah semua suara berdiam diri,
aku dapat mendengar suara Tuhan yang lemah lembut dan penuh dengan kedamaian.
Suara Tuhan akan  memberi kita kebijaksanaan sewaktu kita menghadapi krisis seraya
menghiburkan jiwa yang bergelora. Semakin aku bertenang di hadirat Tuhan, semakin
aku jelas akan pimpinan-Nya dan arah yang ditentukan oleh Tuhan dalam kehidupan
aku.

Kekuatan-Nya menyelubungi seluruh kalbuku. Tuhan datang seperti mentari
pagi-apabila sudah menjelang waktunya. Kita mesti mengambil sikap rela menunggu
dan menerima fakta bahawa kita adalah mahkluk-Nya dan Dia Pencipta kita.

Fajar menyinsing di jiwaku setelah aku menunggu Tuhan.

Taufan hembus
Minda tegang

Layar kehidupan gelap
Langkahku hampir tersilap

Kehadiran-Mu menyinari kalbuku
Kehangatan kasih-Mu mengusir kekusutanku

Fajar menyinsing lagi dan ufuk baru tampak jelas

Doa: Tuhan Penyayang, tenangkan hatiku agar aku dapat mendengar
bisikan Roh Kudus-Mu.
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Hari 32
Pandanglah Yesus
Renungan: Matius 14:22-33

Segera Yesus mengulurkan tangan-Nya, memegang dia dan berkata: “Hai
orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?” (ayat 31)

Banyak orang khuatir akan apa yang akan terjadi kepada keadaan dunia setahun
kemudian. Minyak petrol tetap naik, tol pun melambung, dan harga barangan

pun semakin mahal. Wah! sup ekor dan Hokkien mi dah melambung.  Perjalanan di
dunia ini pada saat ini memang penuh dengan keraguan dan lorong-lorong yang kita
lalui tidak terjamin selamat. Benarkah kita terpaksa melengkapi diri dengan wesel agar
dapat memberi isyarat bahawa kita diserang. Masalah sosial semakin ngeri dan rumit
sehingga keselamatan tidak terjamin pada zaman yang bergelora.

Kita seperti Petrus yang sedang berjalan di lautan yang bergelora. Kadangkala
kita melihat ombaknya menjulang begitu tinggi dan suara lautan ngeri menghembus
di sekeliling kita. Kita berasa takut seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka
melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, “Itu hantu!”
lalu dia berteriak-teriak kerana ketakutan.  Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka,
“Tenanglah! Aku ini, jangan takut!” (ayat 26 dan 27)

Pandanglah Yesus ketika angin dingin meniup di atas permukaan muka bumi
ini dan cerita yang mengancam kehidupan berkumandang di telinga kita.

Pandanglah Yesus ketika perniagaan anda terancam oleh pelbagai pergolakan
di dunia ini.

Pandanglah Yesus ketika pelbagai penyakit seperti deman burung, dengue,
dan barah mengancam kita lagi.

Pandanglah Yesus ketika deman anakmu belum reda walaupun anda sudah
menunggu semalaman.

Tuhan Yesus segera menghulurkan tangannya, memegang tangan kita dan
berkata: “Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?”

 Genggamlah tangan-Nya setiap hari
Seperti seorang anak yang menggengam ayahnya

Dengan penuh kepercayaan
         Samada perjalanan dekat atau jauh,

Berbunga atau berduri,
Bersimpang siur atau lurus,

 jauh atau dekat.

Doa: Aku melayang pengharapanku kepada Engkau di tengah-tengah
keganasan ombak dunia.
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Hari 33
Intan Berlian

Renungan: 1 Petrus 2:18-25
Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu, bahawa tangan Tuhan

yang melakukan itu. (Ayub 12:9)

Pernahkah anda berdiri di cermin sebuah kedai emas dan mengagumi
keindahan intan berlian yang bersinaran? Wanita paling suka kalung atau cincin

intan berlian. Mengapakah harganya begitu mahal?
Mengapakah intan berlian begitu bersinar-sinar dan indah? Bagaimanakah

proses pembentukannya? Intan berlian itu telah melalui begitu banyak ketukan dan
keratan sebelum ia menjadi begitu indah dan bersinar-sinar. Intan yang diambil dari
lombong  tidak dapat menjadi  intan pada cincin atau mahkota raja tanpa melalui
pelbagai proses yang begitu sulit. Pertama pengerat intan perlu mengkaji intan ini
sebelum mengetuk dan mengeratnya. Tanpa pengkajian yang teliti sebelum mengerat
intan itu, seseorang mungkin akan merosakkan keindahannya. Jadi, apabila anda
mengagumi keindahan intan, ingatlah proses pembentukan intan yang begitu berkilau-
kilauan  memang tidak  mudah! Proses keratannya memerlukan kemahiran yang
luarbiasa dan tumpuan perhatian yang tidak berbelah bagi.

Tuhan ingin membentuk kita sehingga kita lebih menyerupai Tuhan Yesus.
Kita akan mengalami pelbagai peristiwa seperti ditolak, dicaci, atau dikhianati oleh
orang lain.  Janganlah kecewa kerana seperti intan berlian kita sedang dibentuk oleh
tangan Tuhan. “Aduh, ketukannya menyakitkan!”Biarlah ketekunanmu dan ketaatanmu
memperboleh Tuhan membentuk keperibadian yang dikagumi orang. “Dan biarkanlah
ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan
utuh serta tak kekurangan sesuatupun.” (Yakobus 1:4)

Ingat, “Amboi, indahnya intan berlian ini,” tidak terjadi tanpa terlebih dahulu,
“Aduh! Sakitnya ketukan ini!” Namun “Sebab untuk itulah kamu dipanggil, kerana
Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu,
supaya kamu mengikuti jejak-Nya.” (1 Petrus 2:21)

Jangan hanya berdoa agar Tuhan menghibur kita tetapi sebaliknya meminta
Tuhan membentuk kita. Pembentukan Tuhan mungkin memerlukan ketelitian walaupun
yang mengalaminya akan menangis. Tuhan memegang watak utama dalam penderitaan
kita. Tuhan, pintu hatiku tidak tertutup,

Aku menerima setiap pembentukan-Mu,
Kini aku melutut di hadirat-Mu,
Aku menerima suara-Mu dan Roh Kudus-Mu.

 Doa: Tuhan, tolong bentukkan aku menurut kehendak-Mu kerana
aku intan berlian-Mu
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Hari 34
Sajak Daripada Jumita

Renungan: Mazmur 139
Aku bersyukur kepada-Mu oleh kerana kejadianku dahsyat dan ajaib; ajaib

apa yang Kaubuat, dan jiwaku benar-benar menyedarinya. (ayat 14)

Sahabat akrabku,  Jumita Tance, penyajak dan Pelayan Terbaik Esquire
Kitchen telah  menulis sebuah sajak yang bergema indah untuk hari jadiku. Sajak ini
bertema, “Titisan Embun di Hari Jadi.” Setelah membacanya aku  sungguh terharu
dan menambah serangkap lagi.

Aku buka pintu jendelaku yang tidak usang lagi
Terlihat titisan embun dari karya kasih-Nya

Aku bangkit dari kemandulan
Kupandang setiap titisan firman

Setiap kelopak mawar yang hampir layu
Disegarkan

Ku buka jendela hatiku yang tidak layu lagi
Terasa titisan embun syurgawi dari kasih-Nya

Warna pelangi mulai muncul dalam hati
Kulayang pengharapan kepada-Nya

Semua kelopak bertambah wangi
Aku ingin sebarkan kewangian firman-Nya

Bersyukurlah! Setiap orang harus mempunyai impian kehidupan dan umur
tidak menjadi kisah dalam kehidupan kita asal hati kita tidak layu. Aku ingin menulis
dengan lebih baik lagi untuk Tuhan dan aku menyedari aku hanya insan yang sangat
sederhana. Ayat yang menjadi panggilan Tuhan terus menggema dalam hatiku:

Hatiku meluap dengan kata-kata indah,
aku ingin menyampaikan sajakku kepada raja;

lidahku ialah pena seorang jurutulis yang mahir.
.                                 (Mazmur 45:2)
Perjalananku meneroka bidang penulisan masih panjang dan teruja! Aku masih sedang
belajar berdisplin tetapi aku terhibur kerana sewaktu aku berduduk di depan
komputerku, Tuhan berduduk di sisiku.

Doa: Ya Tuhan, aku menerima titisan madu-Mu dalam sumur hidupku
agar aku boleh berkarya lagi.

Hari 35
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Hari 35
Pengampunan

Renungan: Matius 6:12, Yehezkiel 18:1-32
 Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu

menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yohanes 20:23

Sewaktu kecil, nenek aku sering menceritakan kekejaman askar Jepun pada perang
dunia kedua kepada aku. Berlori-lori pemuda Cina telah dibawa ke suatu lapangan

untuk dipenggalkan kepala! Wanita-wanita dirogol dan dibunuh dengan kejam, dan
bayi juga tidak dikecualikan dari pedang. Kita mungkin akan berasa sedih dan marah
dengan kekejaman yang pernah terjadi kepada nenek moyang kita. Segala jerih payah
nenek moyang aku terbinasa akibat digugur bom dan mereka kembali hidup dalam
kemiskinan seperti sewaktu mereka tiba di Malaysia dari Negara China dengan sehelai
tuala.

Namun sewaktu Negara Jepun merayakan ulangtahun yang ke 60 untuk
memperingati penyerahan Negara Jepun semasa Perang Dunia Kedua, Maharaja
Akihito, anak Maharaja Hirohito, (Maharaja Perang) dan beberapa pegawai Jepun
berkumpul di dewan perhimpunan untuk memperingati penyelesaian konflik yang
membinasakan Asia. Perasaan sedih menaungi perasaan mereka kerana guguran bom
ke atas Hiroshima dan Nagasaki yang pernah menukarkan kota ini menjadi dedebu
dan mencairkan begitu banyak rakyat. Begitu banyak orang terjun ke sungai kerana
ingin mencelup badan yang panas bahang akibat dibom. Mereka juga berasa sedih
dengan kekejaman yang pernah dilakukan nenek moyang mereka ke atas orang Asia.

Walau bagaimanapun kita diajari dalam Alkitab agar kita tidak mengalihkan
tanggungan dosa ini kepada cucu cicit orang Jepun. Janganlah kita berkata, “Ayah-
ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu.” (Yehezkiel 18:2).

Fikiranku melayang pada peristiwa yang mengubahkan fikiranku terhadap
beberapa orang Jepun yang mengunjungi  Indonesia. Sewaktu aku menemani beberapa
pengunjung Jepun ke makam askar-askar yang terkorban pada Perang Dunia Kedua
aku tersentuh oleh perasaan sedih beberapa orang Jepun ini. Permintaan pelancong
Jepun ini untuk melawat makam-makam besar mengharukan hatiku. Mereka bertanya
kepada seorang teman Indonesia aku, “Ibu boleh menghantarkan kami ke makam
tentera Indonesia yang terkorban pada waktu Jepun?”
      Sewaktu berada di sana, mereka menundukkan kepala mereka untuk menandakan
penyesalan serta kesedihan atas kekejaman bapa leluhur mereka. Aku terharu melihat
sederet kepala yang tertunduk sayu dan mata yang terpejam dengan kesedihan. Cucu
cicit askar Jepun ini memang tidak bersalah dan jiwa mereka terukir kesedihan ketika
melihat kekejaman yang terlukis pada makam ini.
     Sejarah yang hitam yang penuh dengan kekejaman manusia terhadap sesama
manusia memang tidak dapat dihapuskan. Titik hitam tetap akan mewarnai segala
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halaman-halaman buku sejarah kita namun aku boleh bersaksi bahawa cucu cicit orang
Jepun tidak berasa bangga atas keganasan yang pernah terjadi. Alkitab berkata setiap
orang bertanggungjawab atas dosa diri sendiri. Kita seharusnya berkata, “... dan
ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang
bersalah kepada kami.”

Relakah kita menerima dan mengampuni cucu cicit satu bangsa sekalipun
nenek moyang mereka telah banyak melakukan kekejaman terhadap nenek moyang
kita?

Doa: Tuhan Penyayang, ampuni dosaku seperti kami mengampuni dosa
orang lain.

Sinaran Kayu Salib

Aku melihat betapa besar dosaku
Dan betapa kecil dosa orang lain

   Biarlah rahmat-Mu menjangkau aku
  Sehingga pengampunanku mengalir

    Segala kepahitan dan dendam lenyap
Di bawah sinaran kayu salib-Mu di Kalvari
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Hari 36
Jalan Yang Dipilih Oleh Tuhan

Renungan: Matius 4:1-11
"Lalu iblis meninggalkan Dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani

Yesus." (Matius 4:11)

Cara Tuhan berkarya berbeza dengan cara yang dirancangkan oleh manusia. Karya
penyelamatan agung-Nya untuk dunia yang berdosa mungkin akan mencabar

logik sesetengah insan. Mesias yang diharapkan oleh manusia mungkin seorang
Mesias yang sungguh berkuasa dan dapat menghapuskan dosa dengan sekilat pintas.
Manusia selalu berfikir Tuhan yang Maha Kuasa boleh melenyapkan kejahatan
dengan telunjuk jari-Nya. Bukankah dengan telunjuk jari-Nya sejarah dosa manusia
tidak perlu berlanjutan.

Mana yang lebih mudah? Menghapus dosa dengan telunjuk jari-Nya atau dengan
kasih?

Jalan yang dipilih Tuhan diwarnai oleh risiko dan kesusahan.

Tuhan memilih cara yang lebih rumit dan susah untuk menebus dosa manusia.
Pemilihan untuk dilahirkan di kota yang kecil kepada dua anak remaja tentu akan
mengundang banyak kecurigaan dan caci maki penghuni di sana. Pasti tidak semua
penghuni di kota kecil dapat menerima fakta bahawa Tuhan Yesus dilahirkan oleh
seorang perawan yang dipilih oleh Tuhan, Maria. Bayangkan kesusahan yang mungkin
dihadapi-Nya sewaktu membesar di suasana seperti itu. (Matius 1:18-25)

Jalan yang dipilih oleh Tuhan bukanlah jalan singkat.

Sewaktu Tuhan Yesus berpuasa, iblis datang dan mengajukan cara yang lebih mudah
untuk memenangi hati umat manusia. Jalan yang harus ditempuhi-Nya tidak perlu terlalu
menyiksa kalau Dia memilih jalan singkat. Buktikan kuasa luarbiasa-Nya sebagai Mesias
dengan menerjun dari bait yang tinggi dan memperoleh kemuliaan segera. Yesus
bersabda, "Enyahlah iblis..."

Jalan yang dipilih oleh Tuhan melibatkan pengorbanan Diri-Nya.

Tuhan tidak menggulingkan segalanya kepada manusia untuk mencapai karya
penebusan dosa mereka. Dia tidak menyuruh manusia menebus dosa mereka dengan
pekerjaan kebajikan mereka dan membina jambatan menjangkau kekudusan-Nya

Hakcipta @ Upstream Publishing



Bayu Pengharapan 4 7

melaluinya

Jalan yang dipilih oleh Tuhan mesti sempurna walaupun diwarnai penderitaan

Tuhan hanya mengingini karya penebusan yang sempurna. Hanya Domba Allah yang
tidak bercacat cela, Tuhan Yesus yang tidak berdosa, dapat memberi karya penebusan
yang sempurna. Walaupun hanya dengan memakai mahkota duri dapat mencapai karya
penyelamatan manusia, Dia tetap melaksanakan misi-Nya.
(Matius 27:27-31)

Jalan yang dipilih-Nya penuh dengan kegentaran.

Sekalipun jalan itu jalan yang penuh dengan kengerian dan kegentaran tetapi ia dapat
mencapai karya penebusan yang sempurna, itulah jalan yang direntasi-Nya.(Matius
27:45-55)

Jalan yang dipilih Tuhan penuh dengan kesabaran.

Tuhan Yesus memilih untuk berdiri di pintu hati dan mengetuk agar kita mendengar
suara-Nya dan membukanya untuk suatu kehidupan baru. Dia seperti seorang bapa
selalu menunggu agar anak-anak yang sesat boleh pulang.

Doa: Tuhan Yesus, aku sujud menyembah Engkau dan bersyukur atas jalan
yang ditempuhi oleh Diri-Mu demi karya penyelamatan aku.
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Hari 37
Saat Paling Gelap Jadi Terang

Renungan: Lukas 23:33-43
Yesus berkata: Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu

apa yang mereka perbuat... (ayat 34)

Saat yang paling gelap dan pahit di kayu salib juga merupakan saat yang paling
terang. Tuhan Yesus telah pergi ke salib dengan hati yang penuh kasih dan

kerelaan untuk mengampuni umat manusia yang berdosa. Kepahitan dosa manusia
yang dipikul di bahu Yesus sungguh gelap namun kerelaan mengampuni umat manusia
telah mengubah saat kegelapan ini menjadi terang bagi seluruh dunia.

Sejarah manusia telah berubah. Pintu syurga terlempar kepada mereka yang
sudi menerima karya pengampunan yang indah ini.

Sejarah keluarga anda sungguh pahit dan gelap? Anda tidak dapat
mengampuni suami yang pernah bermain curang? Anda pernah bertukaran perkataan
yang tajam bersama dengan ibu anda? Ibu mertua anda banyak cerewet sehingga
anda tidak dapat mengampuninya kerana jiwa anda selalu tertekan? Dapatkah saat
yang gelap ini berubah menjadi terang?  Hanya pengampunan yang dapat mengundang
kuasa dan kasih syurgawi ke dalam keluarga anda.

Bertahun-tahun dahulu ketika aku membaca suratkhabar tentang seorang
perempuan yang disirami air panas dan dicincang mukanya oleh kekasih yang
cemburu, aku berdoa, “Aku mahu bertemu dengan wanita ini!” Sungguh ajaib! Wanita
ini suatu hari berjalan ke pejabat aku dan kami bercakap-cakap serta berdoa. Dia mahu
bercakap dengan teman aku, seorang kaunselor tapi kebetulan kawan aku tidak ada
di pejabat. Aku berkesempatan mendengar tangisan dan kesedihan hatinya serta
menghibur dia.

Anak tunggalnya begitu takut akan dia kerana mukanya terluka sehingga
sangat menakutkan anak kecil ini. Peristiwa yang ngeri ini menyebabkan wanita ini
percaya kepada Tuhan Yesus. Rahmat Tuhan memampukannya mengampuni
penyerangnya! Saat yang paling gelap telah berubah dan sentuhan Tuhan dalam
kehidupan wanita ini dapat dirasai. Tuhan telah memberi dia wang untuk menjalani
pembedahan di Negara Jepun dan dia melangkah ke sana dengan penuh keyakinan.
         Saat yang sungguh gelap ini telah berubah menjadi terang dan gema syurgawi
memberi dia kekuatan menghadapi peristiwa ini tanpa membalas dendam. Tiada sudut
gelap dalam hati mahupun fikiran tidak dapat dilunakkan oleh kasih-Nya dan
pengampunan-Nya.  Justru kerelaannya untuk mengampuni penyerangnya telah
menyembuhkan hatinya yang terluka.

Doa: Tuhan, tolong aku mengubah saat paling gelap dalam kehidupan aku
menjadi terang bagi aku dan keluarga aku.
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Hari 38
Berapa kalikah?

Renungan: Matius 18:21-35
Kemudian  datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus: “Tuhan, sampai

berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap
aku? Sampai tujuh kali?“ Yesus berkata kepadanya:  “Bukan! Aku berkata

kepadamu:Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai
tujuh puluh kali tujuh kali.“ (ayat 21-22)

Doaku........
Bapa, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang lain.
Bapa, Engkau telah mengajar kami berdoa sedemikian.
Bapa, Engkau sendirilah yang boleh memberi kami anugerah untuk menunaikan
doa yang kami lafazkan.
Bagaimanakah Bapa boleh memberkati hati yang tidak mahu mengampuni?
Hati yang menggerutu atas kesalahan orang lain?
Hati batu yang tidak mahu melepaskan dendam lama?
Hati yang bergelora dengan ombak pahit?
.

Tuhan sucikan jiwa kami dan hapuskan semua perasaan dendam.
Damaikan kami dengan manusia dan biarlah kehidupan kami mengalir
pengampunan dan penyembuhan. Biarlah kami mengibarkan kasih-Mu selalu.

Corrie Ten Boom tertahan di kemah pertahanan pada waktu Nazi
menyerang Negara Belanda. Di sana dia banyak mengalami kekejaman tentera
yang membunuh anggota keluarganya, dan seringkali dia terpaksa mandi
berbogel di depan askar-askar serta menerima ejekan mereka. Corrie Ten Boom
menderita semua ini akan tetapi dia berfikir dia sudah mengampuni semua
kekejaman ini.

Pada suatu hari sewaktu dia berkhutbah di gereja tentang pengampunan
dan sesudah khutbahnya, seorang askar yang pernah mengejeknya sewaktu dia
dipaksa mandi berbogel menghulurkan tangan untuk berjabatan dengannya. Pada saat
itu tangan Corrie membeku seperti ais lalu dia berdoa agar kehangatan Tuhan akan
memampukan dia untuk mengampuni orang ini. Kehangatan pengampunan Tuhan
mengalir pada tangannya sehingga dia rela mengampuni orang yang kejam ini.

Doa: Tuhan, berilah aku kehangatan pengampunan-Mu sehingga aku dapat
mengampuni orang yang bersalah terhadap kami.
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Hari 39
Kasihilah Musuhmu

Renungan: Matius 5:38-47
Berbahagialah orang yang membawa damai, kerana mereka

akan melihat Tuhan. (ayat 9)

Pada suatu hari, seorang jiran berdoa kepada Tuhan, “Tuhan, pada hari ini apabila
Comel kuching jiran saya keluar dari rumahnya, biarlah lori melanggarnya! Kalau

hal ini tidak dapat dikabulkan, tolonglah sekurang-kurangnya biar kuchingnya
dijangkiti penyakit kurap. Sebaliknya, jirannya berdoa, “Tuhan, tolonglah jagakan Si
Comel ini dan jauhkan penyakit kurap dari kuching kesayanganku. Jangan biarkan
pemandu lori gila melanggar Comelku.”

Tuhan akan mendengar doa siapa?
         Tentu Tuhan tidak akan mendengar doa orang yang mahu kuching
tetangganya dilanggar lori atau diserangi penyakit kurap. Tuhan Yesus meminta kita
untuk mengasihi musuh kita, dan tidak bersumpah atas kematian mereka mahupun
mengutuk agar dia bakal tidak mempunyai zuriat! Janganlah cari-cari kuasa gelap untuk
menghancurkan kehidupan musuhmu. Jangan mengutuk musuhmu atau merancang
sesuatu yang kejam terhadap musuhmu.Betapa cerita sedih di dunia ini berakal
daripada tindakan akibat dendam dan pembalasan yang setimpal ke atas orang lain.
          Tuhan Yesus bersabda, “Kamu telah mendengar firman: Mata ganti mata
dan gigi ganti gigi. Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan orang
yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa pun yang menampar pipi kananmu,
berilah kepadanya pipi kirimu.” (Matius 5:38-39) “Kamu telah mendengar firman:
Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Aku berkata kepadamu:
Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.’’

Berbuat jahat ataupun mengutuk musuh kita tidak berkenan kepada Bapa
kita. Kalau mereka kelaparan, kita diajari untuk memberi mereka makanan. Kalau mereka
haus, kita diminta memberi mereka minuman. Kalau mereka meminta pengampunan
kita, marilah menghulurkan tangan persahabatan kita yang hangat.

Mata ganti mata dan gigi ganti gigi telah menjadikan dunia kita tempat yang
tragik dan penuh kesedihan. Perasaan benci dan keinginan membalas dendam semakin
memuncak. Bom akan terus meletup selagi dunia menganut mata ganti mata dan gigi
ganti gigi!
          Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu?
Bukankah pemugut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya bersalam
dengan saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain?

(Matius 5:46-47)

Doa: Tuhan Penyayang, ajarilah aku mengasihi musuhku.
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Hari 40
Krisis Kehidupan

Renungan: Efesus 6:1-9
Kerana itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan,
supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan

sangat besar kuasanya. (Yakobus 5:16)

Krisis kehidupan timbul di rumahtangga kalau kita tidak dapat mengampuni
sesama dan banyak halangan akan timbul dalam komunikasi kita dengan anggota

keluarga.
1. Perhubungan kita dengan orang itu bagai longkang tersekat oleh

sampah sarap dan tersumbat; semakin lama semakin membusuk.
2. Perhubungan kita dengan Tuhan terganggu dan kita berasa bersalah

kerana kita tahu Tuhan tidak mahu kita berdendam.
3. Kesaksian kita dengan orang lain terjejas ketika mereka melihat bahawa

kita belum mengampuni orang itu dan mereka mungkin juga
terperangkap dalam konflik kita.

Apakah yang akan terjadi pada saat kita mengampuni? Kita bagaikan
banduan yang terlepas daripada pemenjaraan atau pelari yang melepaskan batu
besar daripada bahunya.

1. Longkang kita tidak akan tersekat lagi kerana perhubungan kita dengan
orang itu akan bertambah lebih baik.

2. Kuasa Roh Kudus akan menyelubungi kita dengan kasih dan
kelembutan yang luarbiasa.

3. Perhubungan dengan orang lain bertambah semakin cerah kerana mereka
dapat melihat wajah Bapa kita. Selain itu, mereka tidak akan
terperangkap dalam serangkaian konflik kita.

Doa: Tuhan, jadikan aku alat damai sejahtera-Mu
         Di mana ada kebencian, taburkan kasih

         Di mana ada luka, ampuni
         Di mana ada keraguan, iman

         Di mana ada kekecewaan, harapan
         Di mana ada kegelapan, cahaya

        Di mana ada kesedihan, sukacita
 Oh Tuhan yang ilahi, semoga kita ingin menghibur daripada dihibur,

mengasihi lebih daripada dikasihi. Dengan memberi kita terima, dengan
mengampuni, kita diampuni, dan dengan mematikan diri,

kita hidup selama-lamanya. (Santo Francis Assis)
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Hari 41
Pembebasan

Renungan: Mazmur 102:2-8
Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesak.

Sedengkanlah telingamu kepadaku; pada hari aku berseru,
segeralah menjawab aku! (ayat 3)

Robert mengenal Tuhan Yesus dan mencintai Yesus tetapi ketagihannya terhadap
minuman keras sering menarik dia jauh daripada Tuhan. Sewaktu kecil, Robert

sering meminum tuak bersama bapanya. Tajau yang besar dan penuh dengan arak
memang sebahagian daripada tradisi keluarganya dan mereka sudah ketagihan sejak
kecil. Robert and bapanya sering terbaring di lantai dalam keadaan mabuk setelah
menikmati tuak. Sepupu mereka juga sering meminumnya bersama mereka ketika
merayakan perayaan besar di kampungnya.

Apabila Robert datang bekerja di Kuala Lumpur, teman-teman kerjanya juga
suka kemabukan setelah bekerja. Bos mereka juga sering tawarkan minuman keras
sebagai ganjaran titik peluh mereka.

Tuhan yang berbelas kasihan telah menyelamatkan Robert apabila dia
menangis dan berseru kepada Tuhan. Cintanya kepada Tuhan juga membuat dia
berasa serba salah apabila dia kemabukan. Keburukan kesaksiannya bagi Tuhan
sungguh memalukan dirinya dan dia berseru agar Tuhan menjamah hatinya. Tuhan
tidak menyembunyikan wajah-Nya daripada Robert ketika Robert meminta doa agar
Tuhan membebaskan dia daripada kebelengguan. Dia berasa roh gelap telah tinggalkan
tubuhnya dan tidak lagi menguasai dirinya. “Kerana perjuangan kita bukanlah melawan
darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-
penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh yang jahat di
udara.” (Efesus 6:12)

Robert tidak lagi pergi bersama teman-temannya untuk meminum arak
sehingga larut malam. Sebaliknya dia balik awal dan berdoa bersama dengan isterinya.
Dengan dukungan isterinya yang setia, dia telah menghentikan tabiat buruk itu. Robert
telah berjaya lagi ketika dia mengumumkan bahawa dia menghentikan tabiat merokok.
Roh Kudus dan sokongan anggota gerejanya telah menolong dirinya melepaskan
ikatan yang lama.
           Robert menjadi saksi yang baik kepada teman-temannya di tempat kerja dan
mempengaruhi teman-teman lain untuk menendang botol mereka.

Si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang
berpakaian compang camping. (Amsal 23:21)

Doa: Tuhan Penyayang, segala ikatan dosa, kebelengguan nenek moyang, dan
tabiat aku lepaskan dalam nama-Mu yang Maha Kuasa.
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Hari 42
Berusahalah Hidup Damai Dengan Semua Orang

Renungan: Ibrani 12:12-15
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab

tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.(ayat 14)

“Aku sudah bosan hidup bersama suami aku kerana dia tidak menghargai
          aku selama ini. Aku tidak pernah terlambat menyediakan sarapan paginya,
setia membersihkan bilik kita, dan menguruskan segala urusan rumahtangga. Apakah
balasannya kepada aku selama ini? Aku dipermalukan di depan teman-temannya dan
juga kawan-kawan aku. Dia juga sering menengking aku di depan ibunya,” kata seorang
isteri dengan suara yang sayu ketika menghirup kopi bersama kawan-kawannya.

Isteri ini sudah berumahtangga selama dua puluh tahun dan anak-anaknya
sudah berumahtangga juga. Sebagai nenek  yang mempunyai begitu banyak cucu
yang comel,  dia seharusnya gembira tetapi dia bersedih sepanjang hari. Akar kepahitan
dan segala perkataan pedih yang pernah diungkapkan oleh suaminya telah tersembul
dari lubuk hatinya sehingga dia tidak mampu berdamai dengan suaminya. Mereka
berdua bagai anjing dan kuching. Anak-anak mereka berasa begitu runsing dan
kecewa ketika menguruskan konflik ibu bapa mereka dan sering menasihati mereka
agar, “Saling mengampuni.”

Aku meluangkan berjam-jam bercakap-cakap dengan pasangan ini. “Segala
jarum yang terpatah janganlah disimpan dalam hati,” saya berusaha membernas fikiran
wanita ini. Aku juga meminta agar suaminya berlemah lembut dan lebih peka terhadap
perasaan isterinya kerana wanita memang lebih halus dalam emosi.

Biarlah kita mencabut semua akar kepahitan dalam kehidupan kita kerana akar-
akar ini akan mencemar kehidupan rumahtangga kita. Tanpa kedamaian, kerukunan,
anak-anak dan cucu-cucu kita tentu akan tercampak dalam kegelisahan dan
kebimbangan pergolakan rumahtangga. Perasaan sedih dan kepahitan mudah menular
daripada seorang anggota keluarga kepada yang lain. Cabut akar kepahitan dengan
segera agar akar-akar kepahitan tidak menjalar dan mencekik.
          Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab
kasih itu berasal daripada Allah. Barangsiapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal
Tuhan, sebab Tuhan adalah kasih. (1 Yohanes 4:7-8)

Doa: Ya Tuhan Maha Penyayang, aku rela mencabut lalang yang
menimbulkan kepahitan dalam kehidupan rumahtanggaku.
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Hari 43
Doa

Renungan: Lukas 18:1, Efesus 6:18, 1 Tesalonika 5:17
Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh

dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak
putus-putusnya untuk segala orang kudus. (Efesus 6:18)

Makan dengan tidak jemu-jemu.
Mencari wang dengan tidak jemu-jemu.
Mencari penghiburan dengan tidak jemu-jemu.
Mencari kesempatan perniagaan dengan tidak jemu-jemu.
Membeli belah dengan tidak jemu-jemu.
Mencari konco baru dengan tidak jemu-jemu.

Bagaimana kalau kita berdoa tidak jemu-jemu?

Yesus Kristus membuktikan nasihat ini dalam kehidupan-Nya dengan membangun
awal pada waktu pagi. (Markus 1:35) Dia akan  pergi ke tempat rahsia dan di

sana Dia akan berdoa dalam ketenangan.
Anda sudah jemu berdoa? Doa tidak akan pernah menjadikan sesuatu yang

membosankan kalau kita melihat mukzizat dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita serta
kehidupan orang lain. Jangan jemu-jemu berdoa. Sewaktu kita berhenti berdoa, kita
berhenti meminta daripada Tuhan.  Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan dan
doa itu mendatangkan hasil yang menakjubkan. (Markus 9:23)

Kehidupan rohani tidak akan membosankan jika kita berdoa dengan
berghairah kerana berkat syurgawi tercurah tidak terhenti-henti. Kesaksian tentang
cara Tuhan menjawab doa tidak pernah kering kontang kerana Tuhan kita berkuasa
atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan.

Liz berasa sungguh sedih kerana kehidupan rohani suaminya semakin
merosot. Suaminya terlalu sibuk dengan pekerjaan bahkan pada hari minggu dia bekerja
sehingga waktu beribadah bersama dengan keluarganya terabai. Ketika Liz berbincang
hal ini dengan suaminya, dia beremosi dan berkata pekerjaannya sungguh mendesak
dan semua ini hanya demi sesuap nasi. Liz tidak jemu berdoa agar suatu perubahan
terjadi dalam kehidupan suaminya.
           Tangan Tuhan menyentuh suaminya sehingga dia sedar. Dia telah memberi
waktu untuk beribadah dan menjalin perhubungan akrab dengan Tuhan. Doa Liz telah
memberi kemenangan kepada suaminya dan akhirnya mereka sekeluarga hidup akrab
bersama Tuhan.

Doa: Tuhan, ajari aku berdoa dengan tidak berjemu-jemu.
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Hari 44
Besi Menajam Besi
Renungan: Pengkhotbah 3:1-14

Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit,
ada waktunya (ayat 1)

Besi menajam besi. Anggota keluarga anda, rakan kerja di pejabat anda,
teman-teman di sekolah anda bahkan anggota gereja anda mungkinlah besi itu.

Kelemahan dan perbezaan peribadi mungkin akan menimbulkan perselisihan faham
sewaktu kita berkomunikasi dengan teman-teman kita.. Kalau kita rela melihatnya
sebagai kesempatan untuk memahami perbezaan ini, kita dapat bertumbuh dalam
keperibadian kita. Bagai besi menajam besi.
          Ya, bagai besi menajam besi.

Kadangkala, kehidupan ini tidak selalu lurus kerana orang  tertentu hadir
bagai pasir dalam kasut kita. Alkitab berkata, “Untuk segala sesuatu ada masanya,
untuk apapun di bawah langit, ada waktunya.” (Pengkhotbah 3:1) Setiap orang berada
dalam proses pertumbuhan dan ada sesetengah orang mengambil masa lebih panjang
untuk bertumbuh dalam perwatakan mereka. Bersabarlah dengan anak remajamu jika
mereka seperti lambat mendewasa dan sering membantah anda.

Tuhan memiliki sifat yang sabar. Dia tidak memaksa sekuntum bunga untuk
berkembang dengan segera kerana ini akan menghancurkan kelopaknya.  Buah durian
yang sedap pun mengambil masa untuk masak dan jatuh. Cuba dijulukkannya? Sedap?
Apakah yang akan terjadi?  Demikian juga sikap dan sifat seorang anak perlu melalui
proses pertumbuhan.Anak-anak tertentu mungkin memiliki peribadi yang sulit.  Kasih,
doa, dan sikap yang sabar pasti akan membentuk sikap dan sifat anak anda sekalipun
keajaiban belum menjelma lagi.

Demikian  juga, sabarlah kalau rakan kerja anda belum berubah. Rachel bekerja
di syarikat suratkhabar yang mempunyai bos sulit. Setiba di sana, dia terpaksa
menghadapi cabaran seorang rakan kerja lain yang sering bermasam muka. Rachel
membancuh kopi untuknya tetapi dimarahinya, “Aku tidak ada waktu untuk minum!
Jangan sibuk ya.” Rachel tetap membawa hadiah Krismas dan pada suatu hari rakan
kerjanya tidak tahan lagi dengan kebaikan sehingga dia menangis teresak-esak kerana
tersentuh oleh kasih Rachel. Tidak lama kemudian, rakannya pun mengenal Tuhan.
           Ketika Tuhan ingin membuat pokok oak, Dia mengambil beratusan tahun,
agar pokok itu berakar dan tidak mudah tertumbang. Relakah anda menunggu
seseorang untuk menjadi mendewasa seperti pokok oak?  Doa dan kesabaran sangat
penting untuk perubahan dan pertumbuhan seseorang.

   Doa: Tuhan Penyayang, tolonglah aku bersikap sabar dan tabah sewaktu aku
terpaksa belajar menerima orang yang mempunyai kelemahan peribadi.
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Hari 45
Kamu Wajib Saling Membasuh Kakimu

Renungan: Yohanes 13:1-17
Jadi jikalau Aku membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan Gurumu,

Maka kamupun wajib saling membasuh kakimu. (ayat 14)

Setujuhkah anda bahawa anggota badan yang terbusuk sekali ialah jejari kaki kita
apalagi apabila kita berpeluhan dan berpakaian sarung kaki yang tidak dibasuh.

Mencuci sarung kaki orang lain memerlukan kerendahan hati dan kesabaran apalagi
membasuh jejari kaki orang. Tuhan Yesus telah merendahkan Diri-Nya sehingga Dia
sanggup membasuh kaki para murid-Nya.

Bagaimana Tuhan dapat melakukannya?  Dia telah mengosongkan diri-
Nya dan menjadi Hamba Sejati. “Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh
fikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam
rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus
dipertahankan melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa
seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia.” (Filipi 2:5-7).

Sikap dan hati yang rela mengosongkan diri sangat penting dalam semua
aspek kehidupan kita. Kerendahan hati akan menolong kita mencapai kemenangan.
Retakan rumahtangga menjadi serius apabila kita tidak merendahkan diri dan hanya
mahu mempertahankan hak sendiri.

Setelah terjadi pergaduhan, sanggupkah kita berkata, “Maafkan zahir batin,
biarlah aku menjadi lebih baik lagi dan lebih memahami engkau.” Seandainya kita tidak
dapat mencari jalan keluar daripada perselisihan faham kita, biarlah kita saling
merendahkan diri dan membasuh kaki sesama, elakkan perang besar!” Kosongkan
keangkuhan masing-masing.

Jenny selalu berperang mulut dengan ibunya kerana dia berasa ibunya terlalu
mengawal gelagatnya. “Saya tidak tahan lagi! SMS saya pun disiasatnya. Laci saya
digeledah…mana boleh saya bertahan? Teman-teman saya dikatakan genit dan saya
tidak boleh bergaul dengan lelaki yang memakai anting-anting atau mengecat rambut
mereka!”

Jenny ingin berasa bebas seperti layang-layang namun ibunya masih sedang
menarik tali lelayang  yang ingin kebebasan. Ibunya berpendapat jeans yang
dipakainya terlalu melambangkan kelonggaran zaman ini kerana ternampak buntutnya.
Walau bagaimanapun pada hari lahir ibunya, Jenny membeli selendang yang ditenun
dengan corak yang indah untuk ibunya. “Engkau yang terbaik!” itulah tulisan yang
indah dalam kadnya.

Sikap yang rela merendahkan dirinya telah memperbaiki dan menyembuhkan
perhubungan yang retak dan terluka.

Jenny mengosongkan haknya untuk berfikir dan berkeputusan sendiri dan
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berusaha berjalan seiring dengan ibunya dan Tuhan. Dia berusaha memakai jeans
yang lebih senonoh dan tidak menjengkelkan mata ibunya.

Doa: Tuhan yang Maha Kuasa, ajarilah aku selalu merendahkan diri dan
rela membasuh kaki orang lain.

Tuhan Yesus Dan Kita
Kristus tidak mempunyai tangan kecuali tangan kita
Untuk melakukan pekerjaan-Nya pada hari ini.
Dia tidak mempunyai kaki kecuali kaki kita
Untuk membimbing manusia ke jalan-Nya
Dia tidak mempunyai lidah kecuali lidah kita
Untuk memberitahu orang lain mengenai bagaimana Dia mati
Dia tidak ada yang menolong kecuali pertolongan kita
Untuk membawa umat manusia ke sisi-Nya

Kita adalah alkitab
Yang akan dibaca oleh dunia yang cuai
Kita adalah pengkhabar berita baik
Kita adalah agama dikenali para pengritik
Kita ada mesej terakhir daripada Tuhan kita
Yang tertulis dalam perkataan mahupun perbuatan
Apakah yang akan terjadi kalau setiap barisnya senget?
Apakah yang akan terjadi kalau setiap perkataannya kabur?

Apakah yang akan terjadi kalau tangan kita selalu sibuk
Dengan pekerjaan lain selain daripada pekerjaan-Nya?
Apakah yang akan terjadi kalau kaki kita berjalan ke
Tempat yang disaluti dosa?
Apakah yang akan terjadi kalau lidah kita bersembang-sembang
perkara-perkara yang akan dimuntah oleh lidah-Nya?
Bagaimanakah kita mungkin dapat menolong Dia
Kalau kita belum belajar? (Annie Johnson Flint)
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Hari 46
Dua Mutiara Untuk Wanita

Renungan: 1 Petrus 3:3-7
“Tetapi perhiasan ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan

yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram,
yang sangat berharga di mata Tuhan.” (ayat 4)

Wanita, engkau biji mata-Nya dan insan yang istimewa. Setiap kali engkau melihat
di cermin, pujilah Tuhan atas ciptaan-Nya yang cantik dan mulia. Umur awak

berapakah? Tidak kisahlah! Kecantikan batin yang dipentingkan Tuhan.
Sungguhkah wanita yang cantik bererti seorang yang bersusuk lansing?

Benarkah wanita yang cantik itu beraksesori rantai leher yang menawan dan memakai
jean berias manik? Sewaktu aku diundang oleh persekutuan wanita SIB untuk
berkhutbah tentang penampilan seorang wanita, pada mula-mulanya, aku panik. Aku
sering lupa bergincu, berkalung dan memang boleh dianggap terlalu sederhana!

Wanita yang cantik menurut  pandangan Tuhan harus berkalungan dua
berlian yang mahal dalam jiwa mereka: roh yang lemah lembut dan tenteram. Mereka
berpengharapan kepada Tuhan dan jiwa mereka terjamin. Jelmaan keyakinan dirinya
datang daripada Tuhan dan bukan keayuan yang menyerlah daripada kulit yang licin!

Wanita yang cantik menghiasi kecantikan jiwa mereka dengan doa dan bukan
skirt labuh atau rambut yang bergulungan dan yang  berwarna keemasan. Pengharapan
mereka teguh kepada Tuhan, gunung batu jiwa mereka, yang memberi gaya yang
unggul. Kecantikan seorang wanita Kristian ternilai daripada pembawaannya yang
penuh keyakinan diri kerana beriman kepada Tuhan.

Perhiasan yang diharapkan daripada wanita ialah hiasan yang tersembunyi
dalam batin dan bukan bulu mata yang melentik. Wanita ini memelihara keadaan  jiwa
rohani dengan  firman Tuhan. Mereka tunduk di bawah kuasa Tuhan dan tunduk
kepada suami mereka bukan kerana paksaan tetapi akibat kerendahan hati yang
bersumber daripada belas kasihan dan kasih Tuhan.

Keindahan mutiara yang menghiasi jiwa  mereka jelas terpancar apabila mereka
bertutur atau bertingkah laku.

Berjutaan wanita cantik menghiasi layar dunia ini tetapi berapakah wanita
yang tersentuh oleh jejari Tuhan dalam batin mereka? Kecantikan dan kemanisan jiwa
wanita yang tersentuh Tuhan menyerlah kasih sejati dan ketenangan Tuhan.

Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu
berdandan, iaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharanpan kepada
Tuhan; mereka tunduk kepada suami. (1 Petrus 3:5)

Doa: Tuhan Penghias jiwaku, aku ingin dipenuhi dengan Roh Kudus dan
bermutiara ketenteraman dan jiwa yang lemah lembut.
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Hari 47
Lemah Lembut

Renungan: Matius 5:1-12
Berbahagialah orang yang lemah lembut, kerana mereka

akan memiliki bumi. (ayat 5)

Orang yang lemah lembut bukanlah orang yang tidak berdaya dan selalu kalah
dalam segala urusan kehidupan.  Sifat lemah lembut seseorang juga tidak bererti

dia kurang tegas dan tidak berprinsip. Sebaliknya, sifat lemah lembut itu salah satu
buah Roh Kudus. Kehidupan kerohanian yang sejati memancarkan sifat lemah lembut
dan sumbernya hanya datang daripada Tuhan Maha Penyayang.

Manusia kini bersikap berlawanan dengan sifat lemah lembut. Demi membalas
dendam, mereka rela menggugurkan bom, memasang bom di tubuh, meletupkan diri,
dan saling mengebom. Zaman ini penuh dengan kekejaman ngeri dan menghasilkan
manusia yang tidak lagi berhati nurani dan tidak bersifat lemah lembut. Di kancah
politik, umat manusia telah menganut kekerasan dan kuasa demi untuk memenangi
dan mengatasi sesama. Namun firman Tuhan bersabda bahawa mereka yang lembah
lembut akan memiliki bumi.

Di rumahtangga, sifat yang  lemah lembut ibarat air yang boleh meredakan
api yang sedang membahang. Sikap yang lemah lembut boleh menghancurkan
kedegilan suami yang bertabiat buruk. Anak yang memberontak akan terharu dengan
sikap ibu yang lemah lembut dan tidak selalu berperang mulut.

Kalau kita memiliki Kristus, kita tidak mengelakkan sikap lemah lembut kerana
takut jatuh air muka. Kita tidak  berasa lega kerana kita telah membalas sepadah dengan
yang kita terima tetapi di sebaliknya berlemah lembut.

Banyak orang memakai ‘bludgeoning technique’ iaitu memarahi,
menengking, merungut, menuduh dan bergaduh. Isteri yang memakai teknik seperti
ini terhadap suami bagai menjatuhkan batu besar ke atas kepalanya. Seorang isteri
yang bijak akan memilih waktu yang tepat untuk berbincang dengan suaminya. Dia
juga akan memakai senjata kelembutan dan sikap yang mahu mengerti untuk
memenangi suaminya. Sikap lemah lembut biasanya sulit ditangkis dengan kekerasan
kerana hati manusia akan menjadi lunak juga.. Sikap lembah lembut akan memperbaiki
komunikasi dan meredakan pergolakan rumahtangga serta mengelakkan rumahtangga
dari neraka.

Tempat kerja juga tidak akan menjadi medan peperangan jika kita
menggunakan senjata lemah lembut untuk membalaskan setiap krisis.

Doa: Tuhan yang lemah lembut, ajarilah aku untuk selalu berlemah lembut
dan mengasihi orang yang keras dan degil dengan kasih abadi-Mu.
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Hari 48
Jalan Gelap

Renungan: Keluaran 20: 18-21
..dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan

kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. (Matius 28:20)

Hatiku berdebar-debar ketika aku melintasi taman gelap, angin malam yang dingin
menusuk tulangku. Semakin aku berjalan semakin gelap, aku menangis sambil

bergegas-gegas ke hotelku. Aku terlambat pulang dari kota London. Malam yang larut
telah menyebabkan aku mengambil jalan singkat agar dapat pulang ke kamarku yang
hangat untuk berehat. Semakin aku berjalan semakin gelap jalannya kerana lampu
jalannya tidak bernyala. Aku tidak dapat patah balik kerana perjalanannya terlalu jauh.

Jalan itu  menghantui aku, deruan angin dan desiran dedaun membuat aku
bergetaran. Aku berjalan, menangis sambil  berimaginasi dahsyat. Bagaimana kalau
tiba-tiba aku diragut nyawa oleh seorang pembunuh?  Aku berbisik, “Sekalipun aku
berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku;
gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku.” (Mazmur 23:4).

Setiba aku ke gerbang taman itu, aku terkejut kerana gerbang itu terkunci
dan aku tidak dapat memanjat pagar tinggi itu. Aku meringkuk di sana sambil menangis
seperti anak hingusan.  Aku berdoa dengan suara lantang kerana aku tidak mahu patah
balik. Deruan angin bagai serigala sungguh menakutkan aku. Hatiku melonjak
kegembiraan ketika aku ternampak beberapa orang dari tempat perginapan saya sedang
berjalan di tepi  lorong taman itu. Aku berteriak-teriak. Seorang jejaka yang tinggi
telah mengangkat aku dari pagar itu. Beberapa makcik yang bersamanya tertawa
terbahak-bahak sehingga aku pun tercetus gelak tawa sambil menitis airmata. Peristiwa
yang sungguh menakutkan menjadi bahan kenangan hidupku.

Setiba kamarku, aku membancuh secawan Milo yang hangat. Kasih Tuhan
hangat bagai burung rajawali yang menaungi anak-Nya. Perlindungan dan kehangatan
kasih Tuhan dapat aku rasai dalam sanubariku. Tuhan berada di sisiku ketika aku
mengalami saat yang menakutkan.

Ketika anda terperangkap dalam situasi yang seakan-akan tidak ada jalan keluar,
berserulah kepada Tuhan. Dia mengasihi kita hingga ke ujung rambut kita, dan Dia
akan membuka gerbang kesulitan kita dengan belas kasihan-Nya. Berjalan lebih dekat
dengan Tuhan apabila perjalanan anda semakin gelap gelita.

 Anda hanya perlu khuatir akan kegelapan yang berpunca daripada dosa yang
tersembunyi dalam kehidupan anda. Ketika umat Tuhan menyaksikan guruh
mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkala berbunyi dan gunung berasap maka
bangsa itu takut dan berdiri jauh-jauh tetapi Musa berkata kepada bangsa itu:
“Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud supaya takut akan Dia
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ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa.” (Keluaran 20:21)

Doa: Tuhan, berjalan bersama aku ketika aku terpaksa melalui
babak kegelapan dalam hidupku.

Kehadiran-Mu
Tuhan, matahari hampir terbenam,

Suara meriah semakin reda.
Biar kehadiran-Mu membungkus aku,

Curahkan damai-Mu pada jiwaku.

Tuhan, malam semakin gelap,
Sinari jiwaku dengan kasih-Mu.

Biar kasih-Mu tetap bintang jiwaku.
Sentuhlah aku dengan rahmat-Mu.

Tuhan, fajar sudah menyinsing,
Mentari bersinar

 Bebunga tersenyum.
Biar kekuatan-Mu menyertai aku.
Penuhi aku dengan sukacita-Mu.
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Hari 49
Kuatkan dan Teguhkan Hatimu

Renungan: Yosua 1:1-9
Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati; berfirmanlah Tuhan kepada

Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian: “Hamba-Ku Musa telah mati, sebab
itu  bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh

bangsa ini, menuju negeri yang akan Kuberikan kepada mereka,
kepada orang Israel.” (ayat 1-2)

Anda baru berkabung dan kini rumah anda begitu sepi. Isteri anda baru meninggal
dan anda ditinggalkan bersama tiga cahaya mata tanpa pertolongan. Anda ingin

duduk sahaja, berkabung terus di tengah-tengah kekecewaan namun anda tahu jika
anda berbuat demikian pengharapan cahaya matamu terancam. Anda satu-satunya
pengharapan dan sumber kekuatan yang boleh membimbing mereka dalam kasih
Tuhan.

Tuhan berfirman kepadamu, “…seperti Aku menyertai Musa, demikianlah Aku
akan menyertai engkau; Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan
meninggalkan engkau.” (Yosua 1:5). Kuatkan dan teguhkanlah hatimu kerana Tuhan
akan menyertai engkau ke mana engkau pergi.

Anda takut tidak mampu mendidik anak tanpa isterimu. Tuhan akan menyertai
anda dan memberi anda kebijaksanaan. Anda kecut hati kerana tidak ada orang yang
dapat anda curahkan kelelahan dan isi hati anda. Bagaimanakah anda dapat memberi
nasihat kepada anak remaja tanpa isterimu? Tuhan Yesus bersabda agar yang lelah
datang kepada Dia dan memikul kuk yang ringan.

Jangan terburu-buru berkahwin lagi kerana langkah ini mungkin akan
membawa lebih banyak masalah. Depresi dan emosi yang tidak stabil mungkin akan
menyebabkan anda menyambut kedatangan teman baru yang tidak serasi. Akhirnya,
ia akan mendatangkan keretakan rumahtangga dan menjejaskan kesaksian anda bagi
Tuhan. Bersandarlah kepada kekuatan Tuhan dan mendapat pertolongan sanak
saudara yang terdekat untuk menolong anda.

Bersiap sedia menyeberangi sungai perkabungan bersama Tuhan dan
melangkah ke rancangan Tuhan yang selanjutnya.

Dalam Yosua 1:1-9, Tuhan memberi keberanian kepada Yosua untuk
membimbing umat Tuhan ke tanah perjanjian sungguhpun Musa, hamba Tuhan, yang
agung sudah meninggal dunia.  Yosua mentaati Tuhan dan tabahkan hati sekalipun
itu tanggungjawab yang sungguh mencabar dan hatinya masih sedih dengan kematian
Musa.

Doa: Bapa Syurgawi, aku ingin teguhkan hati dan kuatkan diri untuk
anak-anakku. Aku kuat kerana aku di naungan kasih-Mu.
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Hari 50
Berseru Kepada Tuhan

Renungan: Mazmur 142
Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring

aku memohon kepada Tuhan. (ayat 2)

Berserulah kepada Tuhan yang mengambil berat akan keadaan jiwa kita.
Seandainya kita ingin memupuk persahabatan yang intim bersama Tuhan, berseru

dan berdoalah kepada Tuhan yang mengasihi jiwa kita. Jangan hanya berseru sekali
seminggu atau tiga kali seminggu kerana jiwa kita akan sesat dan ketandusan.

John Wesley, penemu Methodism, begitu berhati-hati tentang keadaan
jiwanya sendiri sehingga dia rela meluangkan dua jam berdoa dan berseru kepada
Tuhan setiap hari. Pada suatu hari John Wesley berdoa, “......O Tuhan, Pemberi segala
pemberian yang baik, hambamu yang tidak layak ini memuji nama-Mu atas segala
pemberian-Mu kepadaku. Diberkati kasih-Mu yang memberi Anak-Mu yang mati
demi dosa kami, dan atas segala rahmat, dan pengharapan kemuliaan. Diberkati
segala kasih-Mu, berkat tangan-Mu serta kemurahan hati-Mu yang telah Engkau
curahkan pada aku. Aku bersyukur atas kesihatan, kekuatan, makanan, pakaian
dan segala keperluan yang Engkau berikan. Aku mengucapkan syukur kerana
walaupun aku telah menolak rahmat-Mu, Engkau masih bersabar dengan aku,
memelihara aku hingga pada malam ini dan memberi aku satu hari lagi untuk
memperbaharui dan menyempurnakan pertaubatanku....

Hadirlah dalam fikiranku, dan biarlah kasih-Mu memenuhi dan menguasai
segala aspek jiwaku dan pekerjaan yang Engkau panggil aku hingga  hari ini.
Engkau baik dan melakukan kebaikan serta memberi kasih karunia-Mu kepada
semua orang. Oleh kerana karya tangan-Mu, imej-Mu yang memampukan aku
mengenal dan mengasihi Engkau selama-lamanya, tolonglah aku tidak
mengesamping sesiapapun yang menjadi objek rahmat-Mu....Biarlah aku
memperlakukan semua  jiranku dengan kasih lembut yang layak ditunjukkan
kepada hamba-hambamu dan anak-anakmu. Biarlah kasih Penyelamatku menjadi
corak kasihku kepada mereka....…”

Sungguhkah anda ingin hidup setiap saat mengalami kehadiran-Nya?
Rindukah anda akan Dia? Cintakah anda terhadap kehadiran-Nya? Adakah setiap titik
darah tubuhmu mengasihi Tuhan? Adakah setiap hembusan nafas  anda itu
bernafaskan doa, atau memuji Dia? Adakah anda menanyi dan berdansa sewaktu anda
memuliakan kasih-Nya?  Berserulah kepada Tuhan selalu kerana cinta-Nya hangat
setiap saat.

Doa: Tuhan Kekasih jiwaku, aku bersyukur dan memuji Engkau atas
cinta kasih-Mu.
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Hari 51
Penghiburan

Renungan: 2 Korintus 1:3-11
Hiburkanlah, hiburkanlah umat-Ku, demikian firman Allahmu…(Yesaya 40:1)

Apakah panggilan Yesaya? “Hiburkanlah, hiburkanlah umat-Ku,” itulah
seruan  Tuhan kepada Yesaya. Adakah kita peka untuk menghibur hati orang

lain di dunia ini kerana ini panggilan anak-anak Tuhan?
Jenis penghiburan ini tidak memerlukan guitar, piano atau suara merdu.

Keikhlasan hati yang pernah dihiburkan oleh lagu syurgawi telah melayakkan kita
untuk menerima panggilan ini. Usahlah mengeluh bahawa kita baru jatuh dari tangga
tertimpa tangga pula bagaimana mungkin kita menghibur yang lain? Bagaimana kalau
kita menerapkan anjakan paradigma lain dan melihat semua ini sebagai latihan
Penghibur kita untuk melayakkan kita menghibur hati orang lain?

Siapa dapat memahami orang yang menderita kerana orang yang disayangi
mereka tiba-tiba tersungkur strok? Siapa dapat menduga kesengsaraan seseorang yang
baru mengetahui bahawa ketulan kecil yang disangkanya bisul itu barah yang tak
terkawal?  Hanya penghiburan dari hati yang pernah terluka dapat menghibur orang
lain yang menghadapi situasi yang sama dengan sungguh-sungguh. Hanya setitis
airmata dapat memahami titisan yang lain.

Di tengah-tengah kesibukan rumahtangga, Puan Betsy dilandai oleh
penderitaan kerana anaknya sering sakit dan dia perlu tidur bersama anaknya di wad.
Hatinya tercengkam kesedihan kerana suaminya sering berpoya-poya dan tidak pernah
bersimpati dengan  isterinya!  Satu satunya penghiburan Puan Betsy ialah gema
syurgawi daripada Penghibur kita yang membentuk dia menjadi seorang yang cekal
dan beriman teguh. Penghiburannya yang lain ialah anggota gereja yang sering
menolong dia dan menghibur hati yang terluka ini.

“Ingat akan nama Yesus,
kamu yang menanggung berat,
Nama itu memberi kekuatan,

Bagi orang yang penat.
Nama Yesus sungguh indah,

Menggemarkan jiwaku,
Ia selalu beri penghiburan,
Ku mahu puji nama Hu.”

(Lydia Baxter dan W.H Doane)

Doa: Tuhan Penghibur, terima kasih atas penghiburan-Mu yang tidak pernah
pudar dalam jiwaku. Jadikan aku penghibur hati kepada

orang yang terluka dan menderita.
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Hari 52
Sepuluh Pokok Tertumbang

Renungan: Mazmur 1
Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan

buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya;
apa saja yang diperbuatnya berhasil. (ayat 3)

“Seratus badai sedang bergelora di London. Kalau anda tidak ada urusan penting,
        janganlah keluar,” demikianlah siaran televisyen di London. Aku berbaring kesal
di katil sewaktu menonton televisyen. Selain daripada menghadiri persidangan penulis,
aku telah datang untuk melancong di negara yang indah ini. Aku mesti  melancong
dan tidak ada sesuatu yang akan menghalangi langkahku biarpun seratus badai! Aku
juga akan membeli tiket ke Paris. “Paris, here I come, badai atau taufan, aku tidak
peduli,” aku berbisik.

Hujan lebat tidak menghalangi aku menaiki teksi ke stesen lalu menaiki “Euro-
Train” ke Paris. Sekalipun jejariku membeku dengan kedinginan, aku tetap menaiki
teksi ke stesen.  Perasaanku dihampakan apabila “Euro-Train” yang  tiba-tiba berhenti
kerana sepuluh pokok  tertumbang di trek keretapi dan aku terpaksa patah balik.

Seratus badai bergelora di atas permukaan bumi ini. Adakah kita akan
tertumbang seperti pokok-pokok ini?  Adakah akar kerohanian kita akan berakar umbi
sehingga kita teguh berdiri dan berbuah bagi Tuhan sekalipun pelbagai rintangan
dan kekejutan melandai sejagat? Hati anda berasa gelora kerana pengujian yang silih
berganti di dunia ini?  Hati yang berpaut pada kasih Tuhan dan kasih setia-Nya tidak
takut sekalipun jiwanya terancam.

Pohon yang ditanam di aliran sungai Tuhan tidak saja berhasil dan berbuah,
ia juga tidak akan terbawa atau tertumbang akibat perubahan moral di sekelilingnya.
Sekalipun kita menderita, kita tidak membalasnya dengan kejahatan dan kepahitan
tetapi berdiri teguh sebagai pohon-pohon yang menunjukkan kebenaran dan kasih
Tuhan.

“Sebab untuk itulah kamu dipanggil, kerana Kristuspun telah menderita untuk
kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak-Nya. Ia
tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada pada mulut-Nya. Ketika Ia dicaci maki; ketika
Ia menderita, Ia tidak mengancam, tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia, yang
menghakimi dengan adil.” (1 Petrus 2:21)

Jangan anda tertumbang seperti pokok sewaktu badai ganas menghembus
permukaan bumi ini.

Doa: Tuhan, aku berserah kepada Engkau sewaktu badai mengamuk dan
angin bertiup kencang.
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Hari 53
Tuhan Bergaul Karib

Renungan: Mazmur 25
Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian-Nya

diberitahukan-Nya kepada mereka. (ayat 14)

Bunga sakura mulai gugur apabila tertiup angin musim semi yang menyapa muka
dan rambut Ron yang bercoklat muda sewaktu dia melangkah dengan perasaan

berat di Tokyo. Angin yang dingin bagai mengucapkan selamat tinggal kepada musim
semi. Ron sudah berkerja sepuluh tahun di perusahaan besar di Tokyo dan suatu
konflik perniagaan telah menyebabkan kedinginan di hatinya. Demi mempertahankan
kebenaran, dia telah menghadapi banyak penganiayaan, balasan yang kejam dan
akhirnya disingkir dari tempat kerjanya.

Matanya memandang sayu kompleks beli belah yang cantik kerana dalam
sekelip mata, dia akan mengucapkan “sayonara Tokyo” dan pulang ke Amerika.
Sekalipun sebatang kara di Tokyo, cintanya dan kasihnya terhadap Tuhan tidak lekang
dik panas, dan tidak lapuk dik hujan. Apa daya dia tidak dapat memalsukan cek dan
berbohong untuk syarikatnya. Tuhan dan firman-Nya dijujungnya, oleh kerana itu,
“Sayonara Tokyo”! “Lapangkan hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari
kesulitanku!” berseru Ron kepada Tuhan. “Jagalah jiwaku dan lepaskan aku; janganlah
aku mendapat malu, sebab aku berlindung pada-Mu.”

Sekalipun semua temannya meninggalkannya kerana dia tetap berpegangan
pada prinsip yang teguh, dia tahu Tuhan bergaul akrab. Hanya kejujuran dan ketulusan
yang mengawal langkahnya dan ini telah mencetus amarah musuh-musuh yang tidak
menjunjung kebenaran. Ron tahu, “Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut
akan Dia, dan perjanjian-Nya diberitahukan-Nya kepada mereka.” (ayat 14).

Biarpun bunga sakura gugur, di hati Ron bertumbuh bunga-bunga sakura
baru kerana kesetiaan dan kasih Tuhan  menyertai setiap langkahnya setiap kali dia
berbuat kebenaran. Ron ialah sahabat Tuhan, dan sudah menjadi kebiasaan dalam
kehidupannya untuk memuliakan Tuhan dalam hal yang kecil atau besar. Memilih jalan
yang serong demi memuaskan hati orang lain tidak pernah terlintas dalam fikirannya
untuk menipu. Ron akan mengorbankan pekerjaannya yang bergaji lumayan dan
keindahan Tokyo demi Tuhan.

“Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan
jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan
anak cucunya akan mewarisi bumi.” (ayat 12). Sekuntum bunga sakura jatuh lagi di
bawah kakinya namun jiwa Ron cekal dan tidak tersungkur di bawah penganiayaan
kerana dia tahu dia memuliakan Tuhan.

Doa: Tuhan, sewaktu aku berbuat benar dan semua kawan tinggalkan aku,
Engkau menyertai setiap langkahku.
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Hari 54
Siapakah Yang Dapat Memisahkan

Kita Daripada Kasih Tuhan
Renungan: Yeremia 1:4-10

Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan dan
kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan,

atau bahaya, atau pedang? (Roma 8:35)

Walaupun kita percaya kepada Tuhan, ini tidak bererti kita bebas daripada
kesusahan dan penganiayaan. Tuhan Yesus juga selalu diancam oleh imam,

guru-guru taurat, orang Farisi dan raja-raja. Bayangkan orang Yahudi lebih suka
menganiaya Tuhan dan membebaskan penyamun. Sesudah mengatakan demikian,
keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka:
“Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada-Nya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan,
bahawa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Mahukah kamu supaya aku
membebaskan raja orang Yahudi bagimu?”

Mereka berteriak pula: “Jangan Dia, melainkan Barabas!” Barabas adalah
seorang penyamun. (Yohanes 18:38-40).

Yang pasti, Tuhan bersabda bahawa Dia menyertai kita sewaktu kita
menghadapi kesusahan. Kesusahan dan penganiayaan yang tersiksa sekalipun tidak
dapat memisahkan kita daripada Tuhan dan kasih-Nya. Kita pemenang dalam segala
hal, “Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang, oleh Dia
yang telah mengasihi kita.” (Roma 8:37).

Penganiyaan dan kesiksaan juga jelas mewarnai kehidupan dan pelayanan
Yeremia, nabi besar Perjanjian Lama. Ketika nabi Yeremia dipanggil oleh Tuhan, dia
menjawab, “Ya Tuhan yang berdaulat, saya tidak pandai bercakap; lagipula saya terlalu
muda.”  Kemudian Yeremia menjadi begitu berani menyatakan kebenaran Tuhan ketika
negaranya berada dalam kekacauan. Yeremia menegur Raja Zedekia yang lemah dan
mudah terpengaruh oleh orang lain. Yeremia yang bersabda bagi Tuhan cuba
meyakinkan raja Zedekia supaya tidak mendengar putera dan nabi-nabi palsu, yang
menggalakkan dia untuk memberontak.

Apa daya? Raja Zedekia tidak mahu mendengar kepada nabi Yeremia.
Kemudian negaranya ditakluk oleh musuh mereka. Raja Zedekia masih tidak belajar
daripada kesilapannya, dia masih terpengaruh oleh putera dan nabi-nabi palsu yang
menasihati baginda untuk melemparkan Yeremia ke dalam perigi. “Maka mereka
mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik pangeran Malkia yang
ada di pelataran penjagaan tali; mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi
itu tidak ada air, hanya lumpur, lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu.” (Yeremia
38:6)

Peristiwa ini hampir merenggut nyawa Yeremia.
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Penganiayaan mungkin hampir meragutkan nyawa anda namun ia tidak dapat
memisahkan anda daripada Tuhan.  Anda terpaksa membeli sepatu yang lebih tahan
lasak kerana terpaksa seribu langkah apabila penganiayaan datang lagi namun kasih
Tuhan memampukan anda bangkit sebagai pemenang sewaktu ancaman dan pedang
mengancam anda.

Doa: Tuhan Maha Kuasa, Engkau bangkit bagai pemenang dan pahlawanku
sewaktu aku dilandai oleh pedang dan terpaksa berlari lagi.

Mahkota Berduri

Tertunduk kepala-Mu dalam kesiksaan, Oh Yesus Tuhanku
Duri-duri tajam dan kejam menjadi mahkota kepala suci-Mu

Paku yang tajam menembus tangan-Mu yang penuh kasih
O betapa mulia Engkau, aku melutut menyembah Tuhanku

Aku bersyukur serta membalas rahmat-Mu, Sahabatku
Aku rela dihina dan disiksa demi kasih-Mu, Rajaku
Aku ingat penderitaan-Mu pada waktu penganiayaan

Tuhan dan Rajaku lindungi aku dalam ribaan-Mu selalu
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Hari 56
Api kecil

Renungan: Yakobus 3:1-12
…Lihatlah, betapa pun kecilnya api, ia dapat membakar

hutan yang besar.(Yakobus 3:5)

Kebetulan namanya Encik Abu Bakar. Encik Abu Bakar  terperangkap oleh jerebu
yang tebal kerana ladang kelapa sawitnya terbakar. Ke mana Encik Bakar nak

melangkah seribu ya?  Jerebu, jerebu, jerebu di sana sini…Encik Abu Bakar yang
berfikiran kusut itu mencelup anaknya dalam airnya kerana bahang kepanasan.
Bersyukurlah ahli bomba yang ternampak tangan yang terkapai-kapai telah menarik
tangannya dan Encik Abu Bakar sekeluarga terselamat.

Api yang terkecil sekalipun boleh menyebabkan seluruh hutan terbakar dan
negara tetangga dicemari jerebu yang tebal. Pencemaran alam telah menyebabkan
kemerosotan kesihatan dan menimbulkan gangguan kepada kehidupan sehari-harian.
Apabila aku memandang ke mutu udara kita, aku mengeluh...jerebu lagi bulan
September.

Bermulut celupar dan menjaga tepi kain orang diibaratkan api yang kecil.
Menyebarkan khabar angin tentang keluarga orang lain akan menimbulkan kemelut
dan menjejaskan kehidupan orang lain.  Sealunan kata-kata yang salah terucap boleh
menghinggap pada mulut tempayan dan menjadi buah mulut berzaman-zaman.
Perhubungan antara sesama manusia terhancur dan gangguan terhadap kelancaran
tempat kerja atau keluarga terjejas kerana perkataan yang tidak bijak tidak dikawal.

Memang menjadi resmi manusia yang dapat menjinakkan binatang buas tetapi
tidak dapat mengawal lidah sendiri. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar
dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat
kecil menurut kehendak jurumudi. (Yakobus 3:4) Adakah anda mengatakan diri anda
sempurna? Kajilah mulutmu. Gejala menghembus cerita enak yang memberi sensasi
baru amat merugikan pelbagai pihak apalagi merosakkan rumahtangga orang.

Awas. Khabar angin yang disebarkan boleh melukai dan mengganggu
keselamatan orang lain. Seorang isteri berkata dengan frustrasi, “Jangan bimbang,
kalau apa-apa terjadi pada rumah tangga saya, saya akan beritahu semua orang.” Itulah
kata-kata seorang isteri kerana bosan diasak oleh pelbagai gosip tentang rumah
tangganya.

Benarkah Tuhan tinggal di dalam dirimu? “Bolehkah sumber yang sama
memancarkan air tawar dan air pahit?” (Yakobus 3:11) Awas, jangan biarkan air
longkang tercurah dari mulut yang pandai-pandai menjaga tepi kain orang lain.

Doa: Tuhan, aku ingin mengawal mulutku sehingga semua perkataan
memuliakan nama Tuhan.

Hakcipta @ Upstream Publishing



Bayu Pengharapan 7 0

Hari 57
Kemampuan Untuk Berterbang

Renungan: Kejadian 39
Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata: “Marilah tidur

dengan aku.” Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu
dan lari ke luar.” (ayat 12)

Kemampuan berterbang telah memampukan serangga untuk hidup berjutaan tahun.
Kemahiran ini menolong serangga melarikan diri dengan begitu pantas daripada

musuh ketika diserang. Kemampuannya untuk berterbang juga menolong serangga
mencari makanan di merata tempat. Pada keheningan pagi, kepinding(pijat-pijat)
menggeletar  dan bersenam-senam dengan sayap-sayapnya untuk menghangatkan
badannya  serta  bersiap-siap untuk berterbang. ‘Hoverflies’ (sejenis lalat)
berterbangan seperti helipkopter. Lalat ini dapat maju ke depan, undur ke belakang,
dan kemudian berterbangan ke atas lagi. Belalang juta berterbangan dalam kelompok
berjutaan sejauh berjutaan kilometer.

Kemahiran berterbang memampukan kita mengelakkan pencubaan ketika
godaan datang. Bagaimanapun betapa banyak orang sengaja berjalan ke dalam
perangkapnya dan tidak mahu melarikan diri lalu terperangkap dalam jejaring lelabah.
Pencubaan mengetuk di pintu anda, kejayaan anda untuk melawannya tergantung
pada kepantasan anda untuk memasang sayap dan berterbangan pantas. Anda melayari
laman web dan tiba-tiba terpampang gambar fornografik yang mengundang anda
untuk melanggan. Jangan tertangkap seperti serangga dalam jejaring lelabah.

Dalam Kejadian 39, Yusuf yang telah dibawa ke Mesir dan dibelikan oleh
Potifar untuk menolongnya dalam urusan rumahtangga sungguh kacak. Ketika berada
di rumah tuannya, Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia selalu berhasil dalam
pekerjaannya. Yusuf mendapat kasih tuannya sehingga dia diberikan kuasa atas
rumahnya dan segala miliknya. Adapun Yusuf  ini manis sikapnya dan elok parasnya.
Malangnya, isteri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya:“Marilah
tidur dengan aku.” (Kejadian 39:7) Yusuf menjelaskan kepada isteri Potifar bahawa
segala sesuatu telah diserahkan kepadanya kecuali isterinya. “Bagaimanakah mungkin
aku melakukan dosa terhadap Allah?” (ayat 9).

Pada suatu hari, Yusuf masuk kerja dan pada waktu itu seisi rumah tidak
berada di dalam rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata,
“Marilah tidur dengan aku.” Tetapi Yusuf  meninggalkan bajunya di tangan perempuan
itu lalu berterbang berjutaan kilometer daripada perangkap si jahat seperti belalang
juta.

Doa: Tuhan, ketika pencubaan datang, ajari aku berterbangan berjutaan kilometer.
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Hari 58
Penampilan Sejati

Renungan: 1 Tesalonika 4:1-12
Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar …

(ayat 12)

Pada suatu hari, St. Francis mengajak seorang pemuda ke Bandar untuk berkhutbah
bersamanya. Setiba di bandar, St. Francis hanya bersembang-sembang dengan

para penjual dan orang di pertengahan jalan sahaja. Sewaktu pulang, pemuda itu
bertanya, “Kenapa awak tidak berkhutbah sewaktu berada di bandar.” St. Francis
menjawab, “Orang tidak sahaja mendengar, mereka memerhatikan tingkah laku dan
sikap kita.”

Orang Kristian mesti menyedari bahawa mereka mesti hidup sebagai orang-
orang yang sopan di mata orang luar. Ya, jika anda tidak menampilkan Kristus, usahlah
meniup trompet tentang kasih-Nya. Cara kita berniaga, cara kita memperlakukan
anggota keluarga kita, cara kita hidup, semua  ini akan memberitakan kasih Kristus.
Kita mesti berhati-hati dengan cara kita bergurau. Adakah kita menikmati gurauan lucah?

Richard Foster berkata, “Masihkah anda ingat Nabi Musa yang berdiri di
belukar yang berapi-api? Tuhan telah bersabda kepada Dia, `Tanggalkan kasutmu.`
Dia tidak tahu bahawa bumi yang dipijaknya itu suci. Kalau kita menyedari bumi yang
kita bertapak itu suci seperti tempat kerja kita, sewaktu kita bersama teman kita dan
keluarga kita, tentu kita akan mulai berdoa.”

Janganlah kita hidup berbeza sewaktu beribadah di gereja. Kita tentu akan
menanggalkan segala perkataan kotor dan tidak senonoh yang kita gunakan sewaktu
bekerja.”

Dengan penampilan yang sejati, baru kita berani mengajak orang di luar
mahupun di dalam gereja untuk mengikuti teladan kita, “Jadilah pengikutku, sama
seperti aku juga menjadi pengikut Kristus.” ( 1 Korintus 11:1) Beranikah kita memanggil
orang lain untuk mengikuti teladan kita?

Apakah mereka akan mencela kita setengah mati? Adakah mereka akan
mencaci:
          Lihatlah cara dia menjaga tepi kain orang lain dan mengumpat.

Lihatlah pakaiannya yang jarang itu.
          Lihatlah cara dia memperlakukan orang yang tua.

Doa: Tuhan Penyayang, bentuklah sifatku sehingga aku menyerupai Tuhan
Yesus yang penuh dengan kasih sayang dan kesucian. Biar orang lain melihat

teladan yang baik  dalam diriku.
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Hari 59
Cita-Citaku

Renungan: Filipi 1:1-11
Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang

benar dan segala macam pengertian. (ayat 9)

Barbara isteri seorang perdana menteri Amerika pernah diundang oleh sekumpulan
mahasiswa untuk menyampaikan ucapan sempena majlis perpisahan mahasiswa.

Walau bagaimanapun ahli jawatankuasa mahasiswa ini kemudian berfikir bahawa isteri
perdana menteri ini tidak layak berdiri di depan mahasiswa kerana beliau tidak
berkelulusan dari universiti. Mereka mahu mengundang ‘Scarlet Purple’ seorang
penulis terkenal dan pembawa acara televisyen yang diminati ramai. Bagaimanapun
pihak universiti tidak membenarkan mereka menukarkan penceramah mereka dan
mereka terpaksa menerima isteri perdana menteri mereka.

Barbara memulakan ucapannya dengan satu perumpamaan. Beliau berkata,
“Sekumpulan kanak-kanak diminta memilih watak mereka masing-masing dalam satu
lakonan. Semua kanak-kanak mahu menjadi puteri yang cantik, putera yang kacak,
permaisuri raja yang berkuasa, pahlawan, gergasi namun tidak ada yang mahu menjadi
orang kerdil atau hamba.”

Demikian juga semua mahasiswa ingin menjadi ahli perniaga yang terkaya,
jutawan seperti Bill Gate, atau penulis yang termahsyur seperti J.K. Rowling, atau
pembawa acara  yang terhangat. Apa yang terpenting dalam kehidupan mereka
sebenarnya bukanlah kehebatan mereka tetapi keperibadian mereka. Barbara
menjelaskan kejayaan mereka bukanlah pada beberapa kes perniagaan yang diuruskan
oleh mereka tetapi adakah mereka menyentuh kehidupan orang lain.

Apakah cita-cita seorang Kristian? Adakah kita hanya berharap menjadi
seorang yang berjaya dalam perniagaan? Cita-cita orang Kristian yang terutama ialah
menjadi orang yang suci dan yang berkelimpahan dalam kasih dan pengharapan
Kristus. Rasul Paulus berdoa bagi jemaah Filipi dengan harapan agar mereka, “Dan
inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan
dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya
kamu suci dan tak bercacat menjelang Hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran
yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah.” (ayat 9-
11)

Yang terutama dalam kehidupan kita bukanlah apa yang anda lakukan tetapi
buah kebenaran yang dikerjakan.

Doa: Tuhan Penyayang, aku bercita-cita bersekutu dengan Engkau dan
melahirkan kebenaran dalam kehidupanku.
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Hari 60
Selalu Memberi Tumpangan

Renungan: Roma 12:9-21
Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu

untuk selalu memberi tumpangan! (ayat 13)

Setelah hidup dalam keadaan melarat selama tiga tahun di Afrika, isteri Dr.
Albert mulai uzur dan memerlukan pemulihan.  Dr. Albert Schweitzer mengambil

percutian di Cape Lopez, tempat yang berdekatan perlabuhan Ogowe. Seorang teman
telah mengundang Dr. Albert untuk bercuti dan bertenangan di sana. Di depan
rumahnya, terbentang lautan permai yang indah dan tenang.

Pada suatu petang, Albert bersiar-siar di pantai dan melalui sederet rumah
kosong yang terbiar. Rumah yang terbiar itu hanya digunakan untuk suku-suku yang
mengembara untuk bersinggah sebentar sebelum ke tempat yang lain.

Dr. Albert memanggil untuk memastikan tidak ada orang yang terlantar di
tempat itu. Walaupun tidak ada orang yang menjawab, Dr. Albert berasa sesuatu
kejanggalan dalam hatinya.  Memang benar dugaannya, apabila  Dr. Albert menjenguk
ke dalam rumah terbiar itu, dia ternampak sesusuk tubuh bersalutan pasir dan debu
terlantar di sana. Semut-semut sedang menggigit orang ini dan ternyata orang ini
mangsa penyakit tidur.

Dr. Albert segera memeriksa orang yang masih bernafas ini dan mendukung
dia ke tempat lain agar dia boleh meninggal dunia dengan aman. Sewaktu
membersihkan orang ini, dia memandang keluar dan menghayati keindahan alam serta
kehijauan hutan. Beliau menarik nafas yang panjang, “Inilah Afrika, sungguh indah
namun dianyam dengan pelbagai kesengsaraan kemiskinan.”

Memberi tumpangan dan menolong orang tidak memandang musim dan
waktunya. Sekalipun, Dr. Albert sedang bercuti dan isterinya juga memerlukan
pertolongannya, dia  tidak sampai hati membiarkan orang itu menghembuskan nafas
terakhirnya dalam keadaan yang menyedihkan.

Adakah anda memberi tumpangan kepada mereka yang memerlukan
pertolonganmu? Pernahkah anda menghulurkan wang untuk menolong orang yang
sungguh terdesak pada saat-saat tertentu? Apakah anda menolong saudara-saudara
seiman yang sungguh memerlukan telingamu dan doamu? Anda tidak mempunyai
waktu? Benarkah musim ini anda terlalu disaluti masalah sendiri? Berbelas kasihan
tidak memandang musim dan tidak pernah mengambil cuti.

Doa: Tuhan Penyayang, tolonglah aku menolong orang selalu
tanpa mengira waktu dan keadaan.
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Hari 61
Tali Tebal

Renungan: Yohanes 8:30-36
Lagipula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri

bermalas-malas dan bukan hanya bermalas-malas sahaja, tetapi juga meleter
dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas.

1 Timotius 5:13

Tabiat mudah mendarat dan melilit kehidupan kita tanpa kita menyedarinya.
Sehari sebenang akhirnya menjadi tali yang tidak mudah diputuskan. Akhirnya,

ia akan menjadi tali yang membelenggu kehidupan kita. Kalau kita bermalas-malas
seminggu di depan televisyen, lama-lama ia menjadi gaya kehidupan kita. Kita akan
menjadi berat tulang, susahlah nak angkat punggung kita dari sofa yang lembut. Bahasa
Inggeris memanggil kita, “Couch Potato.”

“Sebatang rokok tak akan membunuh kau,” kata konco kita. Nyalakan
sebatang sahaja dan ia akan menjadi teman setia anda! “Minumlah sedikitlah.
Bukankah ini hari ini hari besar?” “Yam seng!” Segelas bir akan menjadi sepuluh gelas
dan akhirnya anda akan menjadi kaki botol. Cuba berbohong kali ini sahaja namun
akhirnya kita akan mereka-reka bohong untuk menutupi semua bohong yang pernah
dicipta. Akhirnya, kita akan menjadi pakar pembohong!

Meleter-leter dan mencampuri urusan orang lain seperti sedap sambil kita
bersembang-sembang menikmati rojak dengan teman di kafe Bayu Timur. Perbuatan
ini kemudiannya akan membentuk keperibadian kita sehingga kita dikenali “mulut
celupar” atau “mulut tempayan” di kampung kita. Betul tak kak?

Pada zaman dahulu seorang budak kecil ketagihan tabiat berbohong perkara
kecil namun lama kelamaan bahan bohongnya menjadi lebih serius. Sewaktu dia
meneriak kerana serigala akan membahamnya, tidak ada seorang pun percaya.
Kebohongan mewarnai kehidupannya sehingga dia sungguh sulit dipercayai oleh
anggota keluarga yang terdekat sekali pun. Mungkin anda berfikir berbohong itu
perkara yang tidak serius dan tidak akan mendatangkan ancaman namun lama kelamaan
ia menjadi tali yang membelenggu anda.

Tuhan sudah memerdekakan anda jika anda sudah menerima Roh dan
kebenaran-Nya. Ingat! Sehari sebenang lama kelamaan akan menjadi tali kebelengguan.
“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, adalah hamba
dosa.” (Yohanes 8:34)

Putuskan semua ikatan benang-benang kecil kerana ia akan menjadi tali yang
mengikat anda sehingga anda terbelenggu.

Doa: Tuhan, Pemenang jiwaku, bebaskan aku daripada tabiat buruk yang
akan menjatuhkan kehidupanku.
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Hari 62
Memecah Rekod

Renungan: Keluaran 20:8-11
… Sebab siapa yang menghormati Aku, akan Kuhormati, tetapi siapa yang

menghina Aku akan dipandang rendah. (1 Samuel 2:30)

Untuk bertanding dalam Olimpik merupakan suatu kehormatan yang dapat
mendatangkan kemuliaan kepada prestasi seseorang ahli sukan.

Pada tahun 1924, dalam pertandingan Olimpik di Paris, Liddell diminta
bertanding dalam acara lari 100 meter namun Liddell tidak mahu kerana hari itu hari
Sabat, hari untuk beribadah. Beliau yakin sungguh bahawa memecahkan rekod hanya
dapat mengharumkan namanya namun nama Tuhan tidak dapat dipermuliakan. Beliau
lebih rela beribadah dan memuji Tuhan daripada memenangi hati manusia dan
penajanya pada hari Sabat.

Kemudian dia diberikan kesempatan bertanding dalam acara 400 meter.
Sebelum beliau bersaing, temannya memberi dia ayat 1 Samuel 2:30. Beliau berlari
dengan begitu pantas sehingga dia mencatat rekod baru dan namanya serta nama
Tuhan diharumkan. Ceritanya ditayangkan dalam filem terkenal, Chariots of Fire.

Relakah anda tinggalkan Tuhan untuk menguruskan perkara yang dianggap
penting pada hari Sabat? Tuhan akan memberkati orang yang meletakkan Dia terutama
dalam kehidupan mereka. Erik Liddell bertanya anda, “Kalau anda tahu sesuatu itu
kebenaran, sediakah anda mengikutinya walaupun itu bukan yang anda ingini. Relakah
anda mengikutinya sekalipun anda ditertawakan, atau anda terpaksa mengalami
kesusahan yang tertentu?’’

Betapa banyak orang beralasan bahawa mereka tidak dapat beribadah kerana
perniagaan mereka terdesak. Mereka tidak dapat bersama isteri dan keluarga untuk
beribadah kerana ada perkara lain yang lebih penting. Benarkah anda sedang
menghadapi peperiksaan, maka anda tidak dapat beribadah? Beri Tuhan tempat yang
terutama dalam segala urusan kehidupan anda dan Tuhan akan memberkati anda
dengan berkelimpahan.

Orang yang mengesampingkan Tuhan pada hari Sabat biasanya tidak
menganggap Tuhan bagai penting dalam kehidupan mereka.

Tuhan, Engkaulah Raja hatiku
Engkau selalu yang utama setiap waktu
Siang dan malam Engkau sahaja yang aku rindu
Aku mahu muliakan nama-mu setiap saatku

Doa: Tuhan, aku ingin selalu mengutamakan Engkau dalam segala
urusan kehidupanku.
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Hari 63
Impian

Renungan: Kejadian 12:1-3
Cuba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau

dapat menghitungnya. (Kejadian 15:5)

Mengapa banyak anak Tuhan tidak berimpian besar untuk kerajaan Tuhan?
Pertama, kita tidak memahami impian itu sebahagian daripada kehendak Tuhan

dalam kehidupan kita. Tuhan mempunyai impian yang indah bagi dunia ini sehingga
Dia menciptakan dunia yang begitu indah dan berwarna warni. Impian-Nya untuk
memenuhi dunia dengan manusia yang menggambarkan imej Tuhan telah
menyebabkan Dia menciptakan Adam dan Hawa. Kesukaan-Nya untuk
mempersembahkan dunia yang harum telah menyebabkan Dia mencipta bebunga.

Mengapakah kita tidak berani berimpian besar? Kita tidak tahu Tuhan
yang kita sembah Maha Besar dan mempunyai kemampuan yang luarbiasa. Dia mampu
melakukan perkara yang besar melalui kita. Dengan kuasa-Nya, Musa telah membelah
Laut Merah dan membimbing umat Tuhan menyeberanginya.

Benarkah kita sudah terlalu lanjut usia untuk berimpian?  “Ketika Abram
berumur sembilan puluh sembilan tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram
dan berfirman kepadanya: “Akulah Allah Yang Mahakuasa, hiduplah di hadapanku
tanpa bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau, dan Aku akan
membuat engkau sangat banyak.” (Kejadian 17:1-2).

Benarkah terlalu banyak cabaran dan halangan menunjukkan kita tidak bakal
mencapai impian? Justru perjalanan yang penuh rintangan dan cabaran adalah jalan
yang berjaya. Yusuf yang dianiayai  abang-abangnya, dijual  sebagai budak dan
dihantar ke Mesir mengalami masalah bertubi-tubi namun dia berjaya akhirnya. Isteri
Potifar menganiayai dia sehingga dia dilemparkan ke dalam penjara. Dari sudut
pandangan manusia, semua peristiwa ini menandakan kebinasaan Yusuf akan tetapi
impian Tuhan baginya ialah Penguasa Mesir.

Setelah gagal dalam perniagaan, Colonel Sanders yang berusia 70 tahun,
terpaksa ikat perut. Dengan kemampuannya untuk menggoreng ayam, beliau telah
pergi ke pelbagai  restoran untuk menunjukkan cara menggoreng ayam dan sekiranya
mereka suka bumbu dan gaya goreng ayamnya, mereka boleh membayar beberapa
peratus keuntungan mereka kepada Colonel Sanders. Beliau tidak lelah dan telah
merantau dari kota ke kota. Akhirnya, impiannya tercapai, KFC menjadi suatu
perniagaan franchise yang besar.  Bagaimana pula impian anda untuk Kerajaan Tuhan?

Doa: Tuhan Penyayang, segala impianku, aku serahkan kepada-Mu
demi Kerajaan-Mu.
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Hari 64
Orang Yang Ketiga

Renungan: Matius 19:1-12
Kerana itu, apa yang telah dipersatukan Tuhan, tidak boleh

diceraikan manusia. (Markus 10: 9)

Dia seharus peka akan hal ini. Sewaktu membersihkan laci almari, sekeping kad
berwarna merah jambu tergelincir dari sebuah  buku. Hati Edward berkorbar-kobar

kerana dia tidak pernah mengirim kad itu! Tangannya bergementaran ketika mengambil
kad yang terjatuh itu. Perasaan panik memuncak ketika dia membaca cinta yang begitu
mengebu-gebu dan meluap-luap seorang lelaki terhadap isterinya. Hatinya berkecaian
bagai gelas yang terhempas batu. Isterinya mengakui bahawa dia sedang mencari
waktu  tepat untuk memberitahu suaminya tentang cinta yang dijalinnya dengan
pengurus pemasaran di tempat kerjanya.

Dia hampir tidak mempercayai apa yang didengarnya, “Kami sudah
merancang nak menetap di Australia dan visaku sudah dilulus. Aku berjanji akan
menjelaskan hal ini dengan sebaik-baiknya kepada anak kita.”

Betapa banyak perkahwinan telah terhancur kerana salah satu pihak
telah terperangkap dalam jalinan kasih dengan orang ketiga. Melirik mata dan
bergurauan pada mula-mulanya kelihatan seperti tidak bahaya tetapi lama
kelamaan kita akan menjurus ke lubang buaya.

Ketika Yesus ditanya mengenai penceraian  Dia menjawab, “Sebab pada awal
dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan
meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya sehingga keduanya
menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kerana itu,
apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” (Markus 10:7-
9)

Awas akan lirikan mata dan senyuman orang ketiga! Doa dan tinggalkan niat
anda segera sebelum rumahtangga anda dijilat api. Penerimaan tawaran untuk makan
tengah hari atau minum kopi mungkin akan menyebabkan perkembangan perhubungan
yang tidak diingini!
          Isteri Edward tidak bermaksud untuk mengkhianati suaminya namun Connor
sudah muncul dalam kehidupannya. Yang dinyanyikan pada waktu perkahwinan sudah
terlupa oleh isteri Edward:

Kita semua gembira dalam Tuhan merayakan nikah,
Dua insan satu padu, sehati menempuh hidup baru.
Hidup rukun sepanjang hidup saling mengasihi..

     Dalam suka atau duka, kaya atau kepapaan, sakit atau sihat

Doa: Tuhan Penyayang, aku ingin menjaga kekudusan perkahwinan kami.

Hakcipta @ Upstream Publishing



Bayu Pengharapan 7 8

Hari 65
Detik-Detik

Renungan: Efesus 5:15-20
Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang orang luar, pergunakanlah

waktu yang ada. (Kolose 4:5)

Kita sering mendengar, “waktu beredar begitu cepat.”  Bersembang dengan seorang
sahabat lama di restoran sudah mengambil setengah hari kita. Berjalan-jalan

dengan kekasih anda di pusat beli belah memakan beberapa jam! Waktu kita beredar
dengan begitu cepat apabila kita mencecah umur empat puluh tahun. Anak kita sudah
mempunyai “girlfriend!”

Perpatah Cina mengatakan waktu lebih sulit dibeli berbanding dengan emas.
Seorang ahli perniaga pernah menawarkan bayaran yang mewah kepada seorang
penasihat. Seandainya dia dapat memberi nasihat tentang bagaimana mencapai hasil
yang terbaik setiap hari, dia akan menerima $25,000. Penasihat itu menyuruhnya untuk
merancang setiap malam dan menyenaraikan enam urusan terpenting menurut urutan
kepentingannya lalu mengerjakannya pada keesokan hari. Sebelum tidur, dia mesti
menghancurkan senarai itu serta menyenaraikan enam urusan yang terbaru. Janganlah
khuatir kalau anda hanya dapat mencapai satu atau dua urusan sahaja. “Hanya lakukan
urusan yang terpenting, dan kalau sistem ini tidak berhasil, tidak ada sistem lain akan
berkesan,” kata penasihatnya. Sebulan kemudian, penasihat itu dibayar $25,000 kerana
nasihatnya berharga.

Lihatlah senarai anda. Adakah senarai anda menunjukkan anda menjunjungi
perintah Tuhan Yesus?  “Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
semuanya ini akan ditambahkan kepadamu.” (Matius 6:33)

Adakah prioritas kita  hanya “See You At The Top” di syarikat kita dan bukan
kerajaan Tuhan? Anda hanya mencari kepentingan dan keuntungan sendiri dan Tuhan
ditinggalkan?

Dua ratus tahun yang lalu, hidup dua adik beradik yang dikenali sebagai
David Livingstone dan John Livingstone. John berkeputusan bahawa prioritasnya
mengaut lebih banyak wang, dan David Livingstone berkeputusan prioritasnya ialah
melayani Tuhan.  David berkata, “Aku tidak akan meletakkan nilai atas apapun yang
aku miliki atau memiliki sesuatu yang tidak ada sangkut paut dengan Kerajaan Tuhan.”
Pada waktu David Livingstone berumur 59 tahun, dia menulis, “Yesusku, Rajaku,
jiwaku; aku mendedikasi seluruh hidupku kepada-Mu.”

Doa:  Tuhan, aku ingin menebus waktu yang berharga dan menyenaraikan
penggunaan waktuku menurut prioritas kerajaan Tuhan.

Hakcipta @ Upstream Publishing



Bayu Pengharapan 7 9

Hari 66
Menjejaki Angkasa

Renungan: Kisah Para Rasul 2:14-40
Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi kesaksian yang sungguh-

sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka katanya, “Berilah dirimu
diselamatkan dari angkatan yang jahat ini.” (ayat 40)

Dunia ini terdiri daripada tiga golongan orang. Segolongan orang hidup terapung-
apung tanpa tujuan bagai tin-tin di lautan luas. Ada pula yang rajin berusaha

mencapai matlamat kehidupan mereka dan yang lain ingin mencapai angkasa. Mereka
yang terapung-apung akan melalui dunia ini tanpa tujuan. Golongan pencapai matlamat
akan berpuas hati apabila  mereka sudah mencapai sasaran dan tujuan sendiri.
Golongan pencapai angkasa akan berusaha mencapai jauh melampaui batas
kemampuan mereka dan pergi ke angkasa lagi.

Tuhan Yesus membentuk beberapa nelayan yang biasa menjadi orang yang
luarbiasa dalam Kerajaan Tuhan. Pelayanan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan ini
jauh melampaui batas bakat dan kekuatan mereka.

Siapakah menduga nelayan yang biasa-biasa ini akan digunakan oleh Tuhan
untuk melahirkan gereja yang pertama? Siapa pula yang menduga Petrus akan
berkhutbah di depan 3,000 orang pada hari Pentakostal apabila dia dipenuhi oleh Roh
kudus? Benarkah Petrus yang pernah dipenuhi keraguan dan selalu bercakap tanpa
berfikir boleh menjadi orang yang hebat?  Dia berani mengecam mereka dan berkata,
“Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini.”

Santo Francis Assisi ketika didekati oleh saudara seiman yang menanyakan
dia berulangkali, “Kenapa kau?” “Kenapa kau?” Kenapa semua orang mahu berjumpa
dengan engkau? Engkau tidak kacak, tidak terpelajar, dan bukan daripada keluarga
yang termulia, namun dunia mengikuti engkau.”

Francis menengadah lalu berlutut serta memuji Tuhan, “Engkau tahu kenapa?
Ini  disebabkan mata yang Maha Tinggi telah berkehendakinya. Dia selalu menjaga
yang baik dan yang jahat, dan oleh kerana mata-Nya yang suci tidak menemukan
pendosa yang paling tidak berharga, tidak sempurna, atau berdosa seperti saya. Oleh
sebab itu, dia telah memilih saya kerana Dia tidak dapat mencari yang lebih tidak
berharga daripada saya.  Dia ingin mencabar segala yang terhormat, teragung, terkuat
serta terindah dan segala yang berpengetahuan di dunia ini.”

Doa: Tuhan Penyayang, aku ingin menyerahkan kehidupanku kepada Engkau.
Aku ingin menurut panggilan-Mu dan
arahan Engkau dalam kehidupanku.
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Hari 67
Sukacita

Renungan: Yohanes 15:9-17
Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu

dan sukacitamu menjadi penuh. (ayat 11)

Di manakah sumber sukacita anda? Sukacita sejati hanya datang daripada Tuhan
Yesus. Sukacita unggul dalam kehidupan kita tidak datang daripada kejayaan

kehidupan kita mahupun keharuman nama yang kita ciptakan untuk diri sendiri
melainkan Tuhan sendiri. Persahabatan yang sejati dengan Tuhan mendatangkan
sukacita luarbiasa.

Sukacita kehidupan kita hanya akan mengalir kalau kita menyerahkan diri kita
kepada Tuhan, dan berkorban untuk melakukan kehendak-Nya. Kalau kita tetap tinggal
di dalam kasih-Nya dan menurut perintah-Nya seperti Yesus menurut Bapa-Nya, baru
sukacita kita penuh. “Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah juga Aku telah
mengasihi kamu; tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-
Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan
tinggal di dalam kasih-Nya.” (Yohanes 15:9-10)

Jalinan persahabatan yang akrab dengan Tuhan mendatangkan sukacita yang
penuh. Perhubungan kita tidak berdasarkan hamba dengan tuan. Tuhan Yesus
mengakui diri-Nya sahabat kita yang rela mengorbankan nyawa demi kita. Sukacita
yang sejati hanya akan terjalin dengan sahabat yang rela berkorban.

Selain itu, Tuhan Yesus sebagai sahabat yang intim juga rela menyampaikan
rahsia yang terdalam sekali. “…Aku telah memberitahukan kepada kamu sesuatu yang
telah Kudengar daripada Bapa-Ku.” (Yohanes 15:15) Sukacita yang luarbiasa akan
mengalir dalam batin kita kalau kita dapat menyelami rahsia Tuhan yang luarbiasa.

Dengan sukacita kami sembah Tuhan
Yang Mulia dan yang Penyayang

Hatiku bagai bunga bermekar di hadirat-Mu
Kami alukan Engkau mentari ilahi

Hancurkan awan dosa dan awan kesedihan
Mengenyahkan keraguan gelap

Pemberi kesukaan kekal
Penuhi kami dengan terang-Mu.

Doa:  Tuhan, aku menyambut sukacita-Mu yang luarbiasa
dalam kehidupanku.
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Hari 68
Pilihlah: Kerajinan Atau Kemalasan

Renungan: Amsal 20:4
Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak

(Amsal 6:6)

Apakah persamaan antara babi dan siput babi? Kedua-duanya mempunyai ciri
kemalasan. Babi selalu diibaratkan dengan kemalasan kerana malas berbuat apa-

apa. Siput babi pula bergerak dengan sangat lambat. Si pemalas selalu mengantuk
dan  berat tulang untuk mengerjakan apapun. Kalau mereka bekerja, gaya kerjanya
pun sangat lambat. Menjelang akhir tahun, dia akan bersungut bahawa entah
bagaimana waktu boleh beredar dengan begitu cepat. Aku belum berbuat apa-apa
lagi.

Si pemalas disuruh untuk belajar daripada serangga yang kecil: semut. Semut
walaupun tidak ada pemimpin, pandai-pandai mengatur dan memberi pengharapan
untuk masa depan. Si pemalas malas mengatur  untuk  masa depan sendiri. Si pemalas
bekerja mengikut perasaan dan mereka akan membuka warong nasi lemak kalau mereka
ada minat membuat sambal  pada hari itu.  Si semut menyediakan rotinya di musim
panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panas. (Amsal 6:8)  Matahari tidak
pernah terlalu terik bagi dirinya tetapi si pemalas akan mengantuk kalau cuaca terlalu
panas.

Hati Si pemalas selalu penuh dengan keinginan tetapi tidak pernah ditunaikan.
Mereka selalu berkata mereka tidak memahami kerana Tuhan kurang adil kerana
melimpahkan kekayaan kepada orang yang tertentu sahaja. Si pemalas berkata jalan
kehidupan mereka selalu berduri dan penuh dengan halangan.  Mereka akan berseru
bahawa ada singa di jalan! Ada singa di lorong. (Amsal 26:13) Akhirnya, semua jalan
tidak dibuka untuk mereka.

Sewaktu Si pemalas menuntut di universiti, waktunya digunakan untuk
berdisko dan mencari penghiburan. Pada waktu keputusan ujiannya keluar, Si pemalas
berkata pensyarahnya bodoh dan tidak adil dalam pemberian markah. Setelah Si
pemalas keluar dari ambang universiti dengan pengetahuan dangkal, Si pemalas
membuka perniagaan kecil tetapi menghamburkan berjam-jam bersembang dan wang
untuk kopi mahal, Starbuck. Akhirnya, Si pemalas berkata Tuhan tidak memberkati
perniagaannya.

Doa: Tuhan, tolonglah aku lebih ringan tangan sewaktu aku bekerja dan
berilah aku ilham untuk mengatur, merancang dan berusaha.
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Hari 69
Kasih Karunia

Renungan: 1 Tesalonika 1:2, 1 Timotius 1:2, 2 Timotius 1:2
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan daripada

Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. ( 2 Tesalonika 1:2)

Setiap surat rasul Paulus diawali dan diakhiri dengan, “Kasih karunia daripada
Tuhan Yesus menyertai anda.”  Kita sudah tentu memerlukan kasih karunia Tuhan

untuk mengawali dan mengakhiri setiap detik kehidupan kita. Tanpa kasih karunia
perjalanan kehidupan ini akan menjadi terlalu mencabar dan berat untuk ditanggung
sendiri. Dengarlah kesaksian seorang ibu.............

Hatiku melonjak kegembiraan ketika aku melihat anakku Rodney berlari-lari
sambil menendang bola. Tiba-tiba, Rodney sakit dan doktor kami berkata anak
kesayangan kami dijangkiti penyakit yang dikenali dengan, “Hunter Syndrome.”

Hatiku berkecaian dan airmata membasahi pipiku ketika aku melihat Rodney
yang aktif menjadi longlai. Apalagi lukaku bagai disapu garam bila orang memandang
sinis terhadap tubuh anakku yang longlai ketika kami pergi membeli belah. Kasih
karunia Tuhan dan penghiburan-Nya menguatkan hatiku. Aku mulai menghargai setiap
saat yang diberikan oleh Tuhan untuk bersama anak yang kami kasihi. Setiap hari
aku akan mengucup pipinya dan memeluk dia.

Ketakutan berpisah dengan anak kami selalu menghantui kami namun iman
kami kepada Tuhan telah menyediakan benteng yang teguh. Tuhan telah menyiapkan
hatiku dan hati suamiku sehingga pada saat Tuhan memanggil anak kami, kami rela
melepaskannya ke sisi Tuhan.  Kasih karunia telah memberi kami kekuatan untuk
menempuh kesedihan ini. Anak kami yang manis, Rodney dipanggil Tuhan pada Hari
Natal.

Tentu kita memerlukan kasih karunia Tuhan untuk mewarnai setiap saat kita.
Pada waktu ekonomi meleset, dan keuntungan kita semakin menipis, anak kita sakit,
kita dijangkiti penyakit, suami kita meninggal tiba-tiba, hanya kasih karunia Tuhan
yang memampukan kita untuk menempuhnya.

Sewaktu saya bersembang dengan seorang remaja yang baru berputus
perhubungan dengan pacarnya, kami bersetuju, “Hanya kasih karunia Tuhan yang
dapat menyembuhkan luka ini.” Marilah kita mengorak bab baru dalam kehidupan kita
dengan kasih karunia yang selalu berkelimpahan sekalipun telah melewati satu bab
yang sungguh susah.

Doa: Tuhan, aku memerlukan kasih karunia Engkau untuk mengawali dan
mengakhiri kehidupanku.
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Hari 70
Kita Akan Memahaminya Pada Suatu Ketika

Renungan: 1 Tesalonika 4:13-18
Kerana jikalau kita percaya bahawa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka

kita percaya juga bahawa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan
dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. (1 Tesalonika 4: 14)

Terpancak di sebuah kaki pergunungan di tepi gereja Sego Baptist ialah batu nisan
yang tertulis, “Sometime we will understand” iaitu suatu ketika nanti kita akan

mengerti.
Banyak orang di lembah gunung Appalachian masih belum mengerti

bagaimana berita yang memberi pengharapan dapat berubah menjadi berita duka.
Suatu letupan di lombong pergunungan telah menyebabkan 13 orang terperangkap
di dalamnya. Berita gembira pertama yang diterima oleh mereka ialah 12 orang
terselamat dan hanya seorang yang meninggal dunia. Anggota gereja mula
membunyikan loceng serta memuji Tuhan dengan hallelujah akan tetapi selepas
beberapa jam, berita buruk mengabarkan 12 orang terbunuh dan hanya satu yang
hidup. Pembawa pemberita itu telah salah mendengar dan memberi pengharapan palsu
kepada mereka. John Waco berkata, “Kami sedang menunggu dua belas orang itu
pulang melalui pintu kami dengan selamat namun di luar dugaan kami, kami telah
menerima berita palsu!”

Di dunia ini, kita banyak menerima berita dahsyat. Apalagi, berita tentang
sesuatu keburukan yang tertimpa ke atas orang yang kita kasihi. Malapetaka yang
tidak kita duga mungkin menyerang kehidupan kita semakin keadaan sosial berubah.
Bagi  John Waco, itu berita tragik, tetapi cuba kita bayangkan teman-teman  John
Waco memasuki gerbang syurga. Bukankah gambaran yang sedih akan berubah
menjadi nada yang gembira? Bagaimana kalau kita membayangkan malaikat
membunyikan loceng untuk menyambut kedatangan mereka?

Berita baik yang patut kita terima untuk sepanjang kehidupan kita ialah:
“…maka kita percaya juga bahawa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan
dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia.” ( 1 Tesalonika 4:14)

Lazarus yang telah meninggal dunia pun dibangkitkan oleh Tuhan Yesus.
Kebangkitan Yesus juga menandakan mukzizat kebangkitan itu bukan cerita dongeng
tetapi suatu kenyataan.

Walaupun kita tidak mengerti mengapa tragedi harus menimpa orang yang
mengasihi Tuhan, pada hari kebangkitan nanti, kita akan merayakan kebangkitan dan
memahami tragedi kita.

Doa: Tuhan, kami serahkan segala dukacita kami dalam tangan-Mu kerana
suatu hari kami akan memahaminya.
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Hari 71
Kebangkitan Itu Nyata

Renungan: Yohanes 20:11-18
Kata Yesus kepadanya: Janganlah engkau memegang Aku, sebab Aku belum

pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraKu dan
katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang Aku akan pergi kepada BapaKu

dan Bapamu, kepada AllahKu dan Allahmu. (ayat 17)

Maria Magdalena begitu sedih kerana dia berfikir bahawa riwayat Tuhan Yesus
berakhir di kubur sahaja. Dia telah mengalami kuasa Tuhan Yesus sewaktu Dia

mengusir roh-roh jahat daripada tubuhnya namun kini Maria dikecewakan oleh susuk
tubuh yang kaku dan tidak bermaya. Benarkah itu riwayat Kristus? Benarkah
kesudahan ceritanya berakhir sewaktu mereka mengguling batu dan menutup kubur
itu?

Pada hari ketiga, Maria melangkah dengan hati yang berat ke kubur Kristus.
Dia membawa rempah ke kubur-Nya. Alangkah terkejutnya sewaktu dia bertemu
dengan Kristus yang sudah bangkit dan bernafas. Kehampaannya menukar menjadi
suatu kegembiraan yang luarbiasa. Dia berlari-lari dan menyebarkan khabar itu kepada
begitu banyak orang mengenai kebangkitan Kristus.

Janganlah berdukacita. Adakah anda hanya melihat kubur dan kegelapan
walaupun Tuhan sudah hadir dan bangkit dalam kehidupan anda? Walaupun tubuh
anda mungkin tidak berdaya bangkit dari katil namun semangat anda dalam Kristus
tetap bangkit dan pengharapan tidak pernah pudar.

Orang Kristian seharus menjadi golongan orang yang paling optimis kerana
Tuhan Yesus sudah bangkit dan kuasa kebangkitan-Nya mengalir di dalam dirimu,
“Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita
juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya.” (Roma 6:5)

Jawab Yesus: “Akulah kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya kepada-
Ku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang
percaya kepada-Ku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?”
(Yohanes 11: 25,26)

Jika anda percaya, berlarilah dan memberitahu semua teman-teman dan sanak
saudara anda,  “Tuhan Yesus sudah bangkit!”

Muliakan Tuhan Yesus dan bersorak sorai kerana Dia telah mengalahkan
maut dan menganugerahkan kuasa kebangkitan-Nya serta kehidupan kekal.

Doa: Tuhan Mahakuasa, aku mahu hidup bersemangat kerana
Engkau sudah bangkit.
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Hari 72
Bersabarlah

Renungan: Yakobus 1:1-8
Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu

menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu pun. (ayat 4)

Penderitaan seringkali melibatkan segenap batin, jiwa, dan jasmani seseorang.
Penyakit dan penganiayaan dalam bentuk apapun akan mengubah cara kita hidup

di dunia. Suatu pengalaman yang hampir meragut nyawa kita akan membuat kita lebih
menghargai nyawa kita dan manusia yang lain.  Bagi yang mengasihi Tuhan,
penderitaan membentuk mereka sehingga mereka menghasilkan buah yang matang.

Ketekunan sewaktu menghadapi penderitaan kita mendatangkan buah yang
matang dan menjadikan kita manusia yang lebih utuh. Kita menyedari bahawa kita
tak kekurangan sesuatu pun kalau kita beriman kepada Tuhan dan bertumbuh lagi.
(2 Korintus 1:8-9) Landasan kehidupan kita tidak lagi berdasarkan hal-hal cetek dalam
kehidupan kita, dan itulah yang membuat kita berbeza.

Kita semua mengakui Raja Daud dalam Alkitab merupakan seorang raja yang
hebat.  Pada mula-mulanya, baginda hanya seorang gembala dan anak bongsu. Kita
meneka mungkin kerana baginda anak bongsu, baginda terpaksa bertanggungjawab
atas pekerjaan yang tidak mahu diusahakan abang-abangnya. Namun  tanggungjawab
dan penderitaannya sebagai gembala telah membentuk baginda untuk menjadi raja
yang berani pada suatu hari. Buah-buah yang dihasilkan dalam kehidupan baginda
memerlukan waktu dan pembentukan Tuhan. Kejatuhan baginda dalam dosa dan
penderitaan yang dialami  raja Daud telah menjadikan baginda seorang raja yang peka
dan rohani kepada Tuhan. Baca Mazmur dan anda akan melihat betapa dekatnya raja
Daud dengan Tuhan.

Biarlah ketekunan anda dalam penderitaan  itu menghasilkan buah matang
yang mendatangkan berkat kepada semua orang yang terilham oleh kehidupan anda.

“Penderitaan itu buah;
Tuhan tidak akan membiarkannya

bertumbuh pada tangan yang
terlalu lemah membuahkannya.”

Victor Hugo

Doa: Tuhan yang Maha Kuasa, bentuklah aku dan biarlah aku menghasilkan
buah-buah dan kematangan setelah mengalami penderitaan.
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Hari 73
Wayang Kulit

Renungan: Mazmur 32:1
Jika kita berkata bahawa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita

sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. (1 Yohanes 1:8)

Nah, walaupun dosa kita setinggi gunung, Tuhan akan mengangkatnya dan
melemparkannya ke dalam lautan yang luas. Sejauh Timur ke Barat, demikian juga

Tuhan akan menghapuskan dosa kita.
Jangan biarkan bayang-bayang dosa masa lampau memainkan wayang kulit

pada mental kita. Ketahuilah bahawa Tuhan adalah setia, Dia akan mengampuni kita
dan menyucikan kita sehingga kita menjadi seputih salju. Tuhan hanya meminta kita
tidak melayani dosa itu lagi dan mencampakkannya ke dalam lautan besar.

Tuhan selalu mengampuni dan memberi kesempatan untuk pertaubatan dan
hari  yang baru untuk  setiap insan yang  mahu berjalan bersama-Nya. Tidak
percayakah saudara akan kesetiaan Tuhan? Kalau seorang anak meminta abahnya
untuk mengampuninya, adakah abahnya akan berkata, “Anak yang kurang ajar, keluar
dari rumah ini” apalagi Bapa Syurgawi, Dia memberi kesempatan untuk pertaubatan
dan perubahan hidup.

Kalau kita berkata kita tidak pernah berdosa, kita menipu diri sendiri dan
kebenaran tidak ada pada kita. Hadapilah kenyataan dosa kita dan luruskan jalan di
depan kita.

Sebagai pengkhutbah saya selalu terharu apabila jemaah menangis dan
menceritakan penyesalan dosa mereka.  Kadangkala seseorang akan berasa sungguh
bersalah dan wayang kulit akan berkeroncongan di kepala. Yang penting, kita jangan
biarkan babak lakonan itu menjadi bab kekal dalam kehidupan lagi, dan biarlah Tuhan
ubahkan hati kita. Biar Dia menjamah seluruh hidupmu dan memberi damai serta
keyakinan akan kehadiran-Nya yang kudus. Kalau iblis memasangkan layar di fikiran
anda, putusnya  dalam nama Yesus, dan memohon kuasa-Nya untuk mencapai
kemenangan.

Tuhan tidak mahu anda tinggal dalam perasaan bersalah kerana ini akan
membantut pertumbuhan rohani anda.

Seperti rasul Paulus, lupakan apa yang telah di belakang dan arahkan diri
kepada apa yang di hadapanmu. (Filipi 3:13)

Doa: Tuhan Penyayang, aku mencampakkan segala ingatan lama dan
dosa zaman lampau dan mengarahkan diriku untuk hidup

berkenan kepada-Mu.

Hakcipta @ Upstream Publishing



Bayu Pengharapan 8 7

Hari 74
Dia Menunggu Tiga Puluh Tahun

Renungan: Yohanes 5
Jawab orang sakit itu kepada-Nya:“Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan

aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku
menuju ke kolam itu, orang lain turun mendahului aku.” (ayat 7)

Di Pintu Gerbang Domba terdapat sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani
dipanggil Betseda: di sana ada lima serambi yang terbaring sejumlah orang yang

sakit. Mereka sedang menantikan goncangan air di situ.  Malaikat Tuhan akan turun
dan mengoncang air tersebut, sesiapa yang masuk terlebih dahulu akan disembuh.

Di sana terbaring seorang yang sudah sakit selama tiga puluh lapan tahun.
Dia masih dalam keadaan begitu kerana tidak ada orang yang menolong dia masuk
ke dalam kolam itu.  “Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam
itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain
sudah turun mendahului aku.”( Yohanes 5:7)  Kata Yesus kepadanya: “Bangunlah,
angkatlah tilammu dan berjalanlah.” (Yohanes 5:8)

Banyak orang di dunia ini sedang menantikan pertolongan kita. Seringkali,
kita ingin masuk ke kolam berkat bagi diri sendiri sahaja dan kita lupa menolong orang
lain yang memerlukan pertolongan kita. Ada orang yang menunggu seumur hidup
tetapi tidak pernah tertolong! Ada yang sudah membunuh diri kerana terlalu kecewa
dan tiada malaikat di sekelilingnya!

Pax Tan seorang kawan saya sejak saya melayani di Gereja Lutheran
mempunyai keperibadian yang sungguh ceria. Kami di pejabat pusat Lutheran sangat
gembira ketika dia melawat kami kerana dia banyak bergurau! Kunjungannya akan
disertai gelak tawa yang terbahak-bahak. Siapa menduga Pax ini juga teman-teman
kepada orang yang terabai seperti banduan, pesakit AIDS, penagih dadah, dan orang
yang memerlukan pertolongan.  Pax melayani di Malaysian Care dan memiliki hati yang
bersimpati terhadap orang yang tersingkir masyarakat.  Dia menghulurkan pertolongan
kepada orang yang menderita AIDS dan mengalakkan orang Kristian memberi
pertolongan dan bukan cacian terhadap orang yang memerlukan belas kasihan dan
bantuan kita. (1 Yohanes 4:19, 20)

Pax mengatakan Tuhan Yesus menghulurkan belas kasihan kepada orang
kusta yang banyak disingkirkan masyarakat. Tuhan Yesus juga ingin kita menyambut
pesakit  AIDS, banduan, penagih dadah, orang yang kurang berupaya dan mereka
yang distigma oleh masyarakat. Perhatian kita untuk memberi bantuan kepada mereka
yang menantikan kita membuktikan kasih Tuhan ada dalam hati kita. Pax Tan tidak
akan membiarkan orang menunggu 33 tahun sebelum dia menolong mereka atau
menunggu malaikat lain untuk menggoncang kolam bagi orang-orang ini. Dialah
malaikat yang memberi pengharapan.
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Doa: Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, berilah kami hati untuk
mengasihi dan bersimpati terhadap orang yang tersingkir dalam masyarakat.

Bergerak Menurut Nada Kasih-Mu

Biar kakiku bergerak menurut nada kasih-Mu kepada yang tersingkir.
Biar tanganku selalu ringan menolong yang terluka.

Biar suaraku menghembus cinta-Mu kepada yang terlantar.
Biar jiwa ragaku menolong musafir yang menangis dalam kegelapan.
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Hari 75
Dia Tetap Ada

Renungan: Ibrani 1:5-14
…tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi

usang seperti pakaian  (Ibrani 1:11)

Perubahan terjadi dalam kehidupan Puan Anita dari setahun ke setahun. Siapakah
yang dapat menduga cabaran yang akan kita temui? Keluarga yang penuh dengan

gelak tawa kini sunyi senyap. Ya, anak sulungnya ke negara lain dan berumahtangga
di situ. Semua anaknya dah berumahtangga dan kini suasana rumah tidak sama lagi.
Kehidupannya begitu manis ketika suami masih berada di sisi untuk memegang tangan
ketika perasaan sepi melanda. Kini suaminya dipanggil oleh Tuhan, dia hanya
menikmati lambaian pepohon. Perasaan sepi membungkus kalbunya.

Begitu ramai orang menangis kerana banyak perubahan yang terjadi dalam
kehidupan mereka. Airmata berlinangan di  kelopak mata kita  ketika mengenangi orang
yang kita sayangi yang tiada di sisi kita.

Semua boleh berubah tetapi Tuhan yang meletakkan dasar bumi dan langit,
tetap hadir sekalipun semua menjadi usang dan reput. Sedarilah kehadiran Tuhan tidak
pernah lenyap sesaat pun dan cintanya kekal. Dia sahabat yang setia dan penghiburan-
Nya semakin cerah di tengah-tengah kesunyian dan kesepian.

Lagu kesukaanku ketika takut akan perubahan kehidupan bergema begini:

Ku tak tahu hari esokku, ku hanya tahu berlalu
Ku tak tahu esok terangkah atau jadi gelap

Ku tak khuatir hari depan kerana ku tahu janji-Mu
Kiniku bersandar selalu
Kerana Kau Maha tahu

Makin jalan makin terang bagai tangga ke syurga
Tiap beban makin ringan hingga awan jadi terang

Di sana terang benderang tak ada airmata
Anugerah selalu berlimpah, gembira bersekutu

Ku tak tahu hari esokku, mungkinlah kekurangan
Tapi Kau peliharakan

Mungkin aku harus berjalan melalui air mata.
 Kau selalu di sisiku

Doa: Tuhan Penghibur, pegang tanganku ketika aku mengalami perubahan
dalam kehidupanku.
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Hari 76
Tangisan Terdesak

Renungan: Mazmur 142:7, Mazmur 62:2-3
Tuhan adalah  kekuatanku dan perisaiku; kepada-Nya hatiku percaya.

Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku
aku bersyukur kepada-Nya.(Mazmur 28:7)

Aku seorang pembantu rumah yang bekerja di Malaysia hampir 10 tahun.
Keseronokan bekerja telah menyebabkan waktu beredar tanpa kesedaranku.

Apalagi, majikan aku menganggap aku seperti anak mereka dan kami saling hormat
menghormati. Di gereja juga aku telah menjalin perhubungan intim dengan begitu
banyak saudara seiman. Aku bergembira kerana beberapa hari lagi kami akan
menyambut perkahwinan pastor kami. Tidak lama lagi aku juga akan kembali ke
Indonesia dengan maksud yang sama dan hatiku pun bergema la,la,la...

Pada suatu petang yang sunyi, muzik telefonku bergema…Aku menduga si
kekasihku menelefonku tetapi aku menerima berita bahawa mamaku berada di rumah
sakit. Hatiku sedih ketika mengingat akan keadaan ibuku di kampung tetapi teman
setiaku, Yesus Kristus menghibur aku! Aku masih teringat sewaktu aku pulang ke
kampung, aku sempat melihat ayahku sebelum dia meninggal dunia. Pada hari ayahku
meninggal, dia telah memandikan dirinya sebelum meninggal dalam pelukanku. Aku
bersyukur atas pertemuan dengan bapaku.

Hari perkahwinanku semakin mendekat dan aku berdoa agar kami dapat
mengabulkan impian untuk mendirikan mahligai bersama. Telefon bergema lagi…kali
ini berita buruk kerana impianku berkecai dan perasaan berkorbar-korbar untuk pulang
ke Indonesia telah tersiram air kekecewaan. Aku menangis tiga malam dan tiga hari
sehingga tubuhku begitu letih dan lemah. Aku seperti Ayub berseru, “Tuhan yang
memberi, juga mengambil.” Manusia merancang tetapi Tuhan yang menentukan
langkah kita. Usahku ceritakan mahligaiku lagi.

Rahmat Tuhan telah memberi aku kekuatan. Dia dekat kepada orang yang
remuk jiwanya. Hanya dekat kepada Tuhan aku bertenang dan daripada-Nya
kekuatanku. Dialah gunung batuku dan bentengku. Kakiku tidak bergoyah sekalipun
terpukul oleh berita ini. Aku tidak perlu melangkah ke masa depan dalam ketakutan.
Penghiburan-Nya memulihkan aku. “Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati,
dan dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa.” (Mazmur 34:19)

Hari ini aku kembali ke Indonesia...ibuku dipanggil Tuhan. Aku pergi ke
Indonesia dengan rahmat Tuhan serta doa dan tangisan gereja bahasaku di Malaysia.
Dengan doa dan cinta kasih teman-temanku di Malaysia, hatiku terhibur.

(Disumbang oleh Alice Jumita dari Indonesia)

 Doa: Tuhan Penyayang, Engkaulah penghibur hati kami yang remuk.
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Hari 77
Bagi Dia Kemuliaan Sampai Selama-lamanya

Renungan: Kejadian 19:1-11
Sebab segala sesuatu adalah daripada Dia, Dan oleh Dia, dan kepada Dia;

Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya! (Roma 11:36)

Mahasiswa  Lim Kok Wing University sungguh kreatif dan pandai mencipta.
Sewaktu bersembang-sembang dengan mahasiswa pereka barangan atau

“Product Design” aku mendapati mereka begitu bersemangat menceritakan tujuan
penciptaan produk rekaan mereka. “Nah, pembuka durian ini boleh membuka durian
tanpa tercucuk duri dan tanpa memerlukan parang. Produknya boleh disimpan dalam
saku sewaktu ke kebun durian,” kata seorang pemuda dengan perasaan bangga.
Fungsi, tujuan, dan keinginan pereka untuk produknya menjadi titik tolak saya sewaktu
menjelaskan hal homoseksual di kelas Moral.

Aku menjelaskan bahawa segala sesuatu daripada-Nya dan untuk-Nya kerana
Tuhan yang mencipta seisi dunia. Ciptaan menceritakan kemuliaan-Nya; sungai yang
mengalir, gunung ganang yang tinggi, bebunga yang berkembang, lelabah yang
membuat madu…Dia telah menciptakan lelaki dan perempuan dengan tujuan, fungsi
dan keinginan yang tertentu. Merekalah pasangan sah yang diciptakan agar dunia
ini berkelimpahan dengan orang. Landskap, fungsi, dan tujuan perbezaan ciptaan ini
telah direka agar tujuan kemuliaan Tuhan digambarkan dalam kehidupan ini. Tuhan
ingin kita menurut corak rekaan-Nya dan kehendak-Nya dalam hal berpasangan dan
berumahtangga.

Penduduk Sodom dan Gomora menyeleweng daripada corak ilahi dan
kehendak Tuhan sehingga mereka terlibat dalam cinta terhadap sesama jenis. Sikap
mereka yang kasar menunjukkan bahawa perhubungan mereka dengan Tuhan sudah
hambar. Dua malaikat yang diutus ke rumah Lot pun diancam oleh para lelaki di situ,
“Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar
kepada kami supaya kami pakai mereka.” Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan
pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya dan ia berkata, “Saudara-saudaraku,
janganlah kiranya berbuat jahat.” (Kejadian 19:6-7) Ketika fajar telah menyinsing, dua
malaikat itu mendesak Lot, supaya bersegera, katanya, “Bangunlah bawalah isterimu
dan kedua-dua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap kerana
kedurjanaan kota ini.” (Kejadian 19:15)

Tuhan telah menurunkan hujan belerang atas Sodom dan Gomora serta
ditunggangbalikkan-Nya kota itu, lembah Yordan, semua penduduk kota-kota serta
tumbuh-tumbuhan di tanah. “Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara
bersetubuh dengan perempuan, kerana itu suatu kekejian.” (Imamat 18:22)

Doa: Tuhan Pencipta, segala sesuatu berasal daripada Engkau dan bagi
Engkau segala kemuliaan sampai selama-lamanya.
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Hari 78
Imej

Renungan: Mazmur 26
Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup

dalam ketulusan. (Mazmur 26:1)

Membina imej lahiriah lebih penting atau memupuk ketulusan batin lebih penting?
Orang yang memiliki wajah yang cantik atau kacak tidak semestinya membuktikan

ketulusan batin. Perumpamaan Bahasa Melayu berbunyi demikian, “Pepat di luar
rencong di dalam.” Di luar mungkin kita kelihatan mulus dan lurus tetapi yang
terselindung mungkin bengkang bengkok dan berbelit-belit.

Rambut cantik, mekap lengkap, baju bergaya, dan warna baju yang serasi
memang dapat meningkatkan imej tetapi semua ini tidak dapat membuktikan keutuhan
keperibadian. Satu rancangan televisyen yang menarik, “Total Makeover”
menayangkan bagaimana seseorang dapat berusaha mencantikkan diri dengan
pembedahan, persolekan dan pemakaian baju yang lebih menarik. Saya berasa hairan
dengan kerelaan peserta mengharungi pembedahan ngeri agar mereka dapat bertampil
lebih menarik. Mata, hidung, perut, dan gigi semua diubah sehingga menjadi makhluk
baru!

Berapakah orang yang berimej bagus ini berani berdoa, “Ujilah aku, ya
Tuhan, dan cobalah aku; selidiki batinku dan hatiku.” ( Mazmur 26:2 ). Beranikah kita
berkata, “Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku  telah hidup dalam
ketulusan; kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu?” (Mazmur 26:1)

Tidaklah salah kalau kita bergincu atau bersolek agar mempunyai penampilan
yang lebih menarik tetapi janganlah lupa intipati batin kita. “Akan tetapi kamu, saudara-
saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling
suci dan berdoa dalam Roh Kudus.” (Yudas 1:20)

Kasih kita kepada Tuhan, kesabaran kita, keikhlasan kasih kita akan manusia
dan kepekaan kita membuat keputusan demi kebaikan orang lain akan terpancar pada
waktu krisis terjadi. Orang yang bergantung pada imej sahaja boleh diibaratkan
seperti gong kosong. Apabila kita memeras buah baru kita tahu adakah jusnya
sungguh-sungguh manis.
          Bukan kita yang hidup melainkan Tuhan Yesus yang tinggal di dalam diri
kita. Baik cara kita bertutur, berfikir,  atau bergerak dikuasai Roh Kudus. Hati kita takhta
Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Kita tidak memerlukan
yang lain untuk memurnikan jatidiri kita kerana segala yang kita buat hanya untuk
kemuliaan-Nya.

Doa: Tuhan Kekasih, tolonglah aku mengasihi Engkau dan hidup dalam
ketulusan iman serta tidak bergantung pada imej lahiriah sahaja.
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Hari 79
Sepuluh Perintah Tuhan Terlanggar!

Renungan: Keluaran 20:1-17
…Jangan membunuh, Jangan Berzina, Jangan Mencuri(Keluaran 20:13,14,15)

“Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah
yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu.”

(Keluaran 20:12)
    “Jangan membunuh.”

(Keluaran 20:13)
   “Jangan berzina.”

(Keluaran 20:14)
“Jangan mencuri.”
(Keluaran 20:15)

“Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.”
(Keluaran 20:16)

“Jangan mengingini rumah sesamamu; jangan mengingini isterinya,
atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau

keledainya, atau apa pun yang dipunyai sesamamu.”
 (Keluaran 20:17)

Setiap hari apabila kita membuka suratkhabar, kita meremang. Seorang wanita
muda lagi dibunuh, dicincang, lalu tubuhnya dicampak ke dalam tasik. Zaman

Seorang anak kecil diculik, dirogol, dibunuh, dan dilemparkan dari kondo.  Menara
Kembar Petronas melambangkan zaman perkembangan Negara Malaysia namun
entahlah semakin kita membangun, semakin banyak manusia terlibat dalam dosa yang
meruncing. Yang jelas, kemajuan ekonomi dan pengetahuan tidak dapat mengubahkan
hati manusia yang pada resminya berdosa.

Perubahan hati hanya dapat terjadi kalau manusia bertaubat dan mengasihi
Tuhan dengan segenap jiwa.  “Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan
dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu.” (Markus
12:30) Hanya kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa baru kita dapat
mengasihi orang lain dan kita tidak akan mencederakan mereka. “Dan hukum yang
kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum
lain yang lebih utama daripada kedua-dua hukum ini.” (Markus 12:31) Hanya dengan
mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati baru kita dapat memenuhi sepuluh hukum
Tuhan yang diberikan dalam Keluaran 20.

Tuhan Yesus selalu penuh dengan belas kasihan dan Dia rela mengampuni
setiap pendosa.  Pengampunan Tuhan Yesus harus membuat seseorang bertaubat
dan mengasihi Tuhan serta tidak melanggar sepuluh hukum Tuhan lagi. Dalam
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Yohanes 8:1-11 seorang wanita terperangkap dalam  perzinaan telah dibawa kepada
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menuntut agar mereka yang tidak berdosa boleh
melemparkan batu terhadapnya.  Apabila semua orang  beredar dari sanai, Tuhan Yesus
memberitahu dia bahawa Dia tidak menghukumnya tetapi dia harus pergi dan  tidak
berdosa lagi.

Hanya Tuhan yang dapat memberi hati yang baru. Yehezkiel bersabda
bahawa hanya Tuhan yang dapat memberi hati yang baru dan roh yang baru dalam
hati kita dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras dan memberi
hati yang taat. Selain itu, Tuhan akan memberi Roh-Nya diam dalam batin kita dan
membuat kita hidup menurut segala ketetapan-Nya dan tetap berpegang pada
peraturan-peraturan-Nya serta melakukannya. (Yehezkiel 36:26-27)

Doa: Tuhan, penuhilah hati kami dengan kasih-Mu agar
kami menurut perintah-Mu.

Perubahan Ajaib
Perubahan ajaib terjadi pada aku sejak Tuhan Yesus aku terima.

Dalam hati aku ada terang dan penuh dengan pengharapan,
Sejak Tuhan Yesus aku terima.

Aku telah tinggalkan jalan aku yang berdosa gelap,
Sejak Tuhan Yesus aku terima.

Dosa aku hilanglah, darah-Nya sucikan,
Sejak Tuhan Yesus aku terima. (Rufus H. Mc Daniel)
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Hari 80
Sudahkah Yesus Menumpang Di Rumahmu?

Renungan: Lukas 19:1-10
Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan: “Tuhan, setengah dari

milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang
kuperas daripada seseorang akan kukembalikan empat kali lipat.”(ayat 8)

Puan Chin sungguh tamak dan ketamakannya sudah menjadi buah mulut teman-
temannya serta sanak saudaranya. Kalau dia berada di perjamuan, dia akan

membungkus semua makanan yang enak bagi keluarganya walaupun tetamu belum
lagi makan. Dia telah mengambil banyak vitamin dari sebuah farmasi tempat kerjanya
untuk keluarganya. Sewaktu bapanya meninggal dunia, dia  berperang besar dengan
anggota keluarganya untuk merebut harta miliknya.

Ketamakan telah menguasai hatinya sehingga semua orang tidak tahan akan
sikapnya yang jeleknya. Sekalipun dia ahli jawatankuasa persatuan wanita dalam
gerejanya, sikapnya menceritakan Yesus hanya bahan rohani yang menghinggap pada
bibir rohani sahaja. Sebelum Zakhues mengenal Tuhan, dia bersifat sungguh licik dan
tamak. Dia pandai menipu bahkan memeras wang daripada yang miskin. Dia begitu
tamak dan hanya tahu mengambil wang daripada masyarakat dan tidak bersimpati
dengan yang miskin. Asal duit masuk ke dalam saku, perkara lain dia tidak mahu tahu.
Kesengsaraan orang miskin tidak pernah dipertimbangkan oleh Zakhues yang sungguh
mementingkan diri sendiri!

Sewaktu dia mengenal Tuhan Yesus, sebahagian masalah keperibadian besar
telah diselesaikan. Pembaharuan dan kegembiraan mengenal Tuhan telah menyebabkan
dia memberi kepada yang miskin. “Tetapi Zakhues berdiri dan berkata kepada Tuhan:
“Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada
sesuatu yang kuperas daripada seseorang akan kukembalikan empat kali lipat.” (Lukas
19:8).

Zakhues berubah daripada seorang yang suka meminta-minta dan memeras
kepada seorang yang suka memberi. Perubahan yang ajaib sudah datang ke jiwanya
dan sifat ketamakan sudah melayang ke alam lama. Perubahan besar yang terjadi dalam
Zakhues menyebabkan Tuhan Yesus berfirman, “Hari ini telah terjadi keselamatan
kepada rumah ini, kerana orang ini pun anak  Abraham. Sebab Anak Manusia datang
untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.” (Lukas 19:10)

Adakah kita masih licik dan tamak sekalipun kita mengakui diri sebagai
pengikut Tuhan? Pastikan Tuhan Yesus sudah bertamu tetap di hati dan membawa
pembaharuan ajaib kepada sifat dan sikap kita.

Doa: Tuhan Maha Kuasa, aku sesungguhnya ciptaan baru kerana Roh-Mu
tinggal di dalam diriku.
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Hari 81
Tanamlah Bunga Di Taman Orang Lain

Renungan: Matius 5:13-16
Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, kerana apabila sudah datang

waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah.(Galatia 6:9)

Ketika aku melayang mataku ke luar rumah kampungku, pandanganku terpukau
pada seorang gadis Jepun kecil yang sedang menanam bebunga di depan rumah

ku. Aku tersenyum lebar apabila ibunya memberitahu aku bahawa anaknya mendesak
ibunya untuk mencantikkan depan rumah kami. Apabila bebunga memekar dengan
begitu cantik, aku teringat akan kebaikan budak kecil ini. Aku segera bergegas membeli
hadiah kecil untuk gadis comel  yang baru berumur empat tahun! “Wah, baru empat
tahun sudah tahu berbuat baik kepada orang lain,” berbisik hatiku.

Adakah orang lain mengagumi kita sebagai orang Kristian yang tidak jemu-
jemu berbuat baik? Orang yang mengasihi Tuhan boleh dibandingkan garam. Tanpa
garam sup kita menjadi tawar dan tentu tidak ada orang mahu meminumnya. Di tengah-
tengah dunia yang penuh dengan kebencian, peperangan dan pembunuhan, adakah
kehadiran kita akan membawa kelainan kepada kehidupan dunia yang dingin?

Perbuatan baik umat Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus harus menyinari
dunia yang semakin diseliputi oleh kabus tebal. “Kamu adalah garam dunia. Jika garam
itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang
dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak
mungkin tersembunyi. Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di
bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam
rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka
melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di syurga.” ( Matius 5:13-
16)

Tuhan Yesus tidak jemu-jemu berbuat baik kepada orang pada zaman-Nya.
Sekalipun orang Farisi dan Saduki menganggap orang yang terpinggir dan tersingkir
daripada masyarakat itu jijik, Tuhan Yesus tidak malu-malu bersembang dan
menghulurkan tangan kepada mereka. Bagi Bartimaues yang buta, Tuhan Yesus
memberinya penglihatan dan terhadap orang yang kelaparan, Dia memberi makanan.
Walaupun Dia tahu hanya seorang pesakit kusta akan kembali mengucapkan terima
kasih, Dia tetap menyembuhkan  sepuluh pesakit kusta. Sekalipun para murid-Nya
mengecewakan-Nya, Dia tetap sabar mendidik dan menolong mereka.

Adakah kita sudah jemu berbuat baik kerana kita tidak menerima balasan yang
setimpal? Tuhan Yesus tidak lelah berbuat baik dan menanam bunga dalam kehidupan
orang lain.

Doa: Tuhan, aku ingin menyinari dunia ini dengan tidak jemu-jemu dan
berbuat baik demi kasih-Mu.
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Hari 82
Aku Ingin Berjumpa Engkau

Renungan: Matius 25:31-46
Ketika aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu
melawat Aku;ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi Aku. (ayat 36)

Di sebuah kota kecil di Russia, tinggal seorang tukang kasut, Martin Avedeaitch
yang jujur dan rajin. Hampir semua kasut di kampung pernah dijahit tangannya.

Dia sungguh-sungguh menjahit kasut itu dan sangat jujur terhadap pelanggan.
Pada suatu malam,  setelah berjerih lelah, dia tertidur. Tiba-tiba dia terdengar

suara, “Martin, Aku akan datang berjumpa dengan engkau.” Martin terbangun lalu
bergegas ke pintu untuk melihat siapa yang berada di luar.  “Martin, esok Aku akan
berjumpa dengan engkau.”

Pada esok pagi, Martin membaca Alkitab dan berdoa lalu seperti biasa dia
menjahit kasut. Pandangannya melayang kepada seorang askar yang sedang menyapu
salju di jalanraya. Askar itu kelihatan dingin dan letih. Martin menjemput dia masuk
lalu menghidang semangkuk sup kubis dan secawan teh. Kemudian dia ternampak
seorang wanita yang sedang mengendung bayinya dalam kedinginan. Dia segera
menjemput wanita itu masuk lalu memberi wanita itu makanan, selimut hangat, dan
sedikit wang.

Pada suatu hari, Martin terdengar seorang wanita sedang memarahi seorang
budak kecil yang mencuri buah epalnya. Wanita itu sedang menarik rambut budak
itu dan memukul budak itu. “Lepaskan budak itu. Maafkan dia,” kata Martin. “Nah,
ini epal untuk awak,” kata Martin seraya memberi epal itu kepada budak lelaki itu.
“Awak hanya memanjakan budak seperti ini. Entah apa yang akan terjadi kepada
budak ini Martin!” “Nenek! Ini bukan cara Tuhan,” jawab Martin dengan lembut.
Martin menceritakan perumpamaan tentang pengampunan Tuhan lalu berkata, “Tuhan
menyuruh kita saling mengampuni.”

Pada suatu malam apabila Martin tidur, dia terdengar langkah lagi lalu Martin
berseru, “Siapa tu?” Martin terdengar suara yang jelas, “Aku.”  Dia melihat askar
tua itu, wanita yang mengedung bayi, serta budak yang mencuri epal.

Tuhan bersabda kepada Martin, “Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku
makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu
memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika
Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku.”
(Matius 25:36-37)

Doa: Tuhan Maha Kasih, di mana Engkau berada, di situlah kasih. Tolonglah
aku menunjukkan kasih kepada orang yang memerlukannya.
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Hari 83
Gunung Jatuh Ke Lautan

Renungan: Mazmur 46
Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung ganang goyang oleh

geloranya. Kota Allah, kediaman Yang Maha Tinggi, disukakan oleh
 aliran-aliran sebuah sungai. (Mazmur 46:4,5)

Dapatkah anda bayangkan gunung jatuh ke dalam lautan besar dan luas?
Keadaan dunia kita bagai lautan liar atau tanah runtuh yang mengganas setiap

saat. Kita bagai tinggal di sungai ganas yang membinasakan tebing sungai dan
mengakibatkan keruntuhan tanah. Di tengah-tengah keganasan lautan, orang Kristian
memiliki sebatang sungai yang mengalir dengan tenang dalam batin mereka. Sungai
yang tenang tidak sahaja memberi kedamaian kepada alam sekeliling, tambahan pula
ia akan menyuburkan tanah. Bebunga dan pepohon dapat bergoyang kepala mereka
dengan megah. Pemuda-pemudi dapat memancing dengan gembira di tepi sungai.

Di tengah dunia yang tidak damai, sungai kehidupan yang mengalir dalam
kehidupan anak-anak Tuhan tetap damai. Tuhan adalah benteng dan kekuatan kita.
Dia selalu hadir dan sedia menolong kita apabila kita berasa takut. (Mazmur 46:1) Tuhan
berada di dalam setiap anak-Nya, dan kita tidak akan tertewas. (Mazmur 46:5) Tuhan
yang berada di dalam kita adalah Allah Yakub dan Allah Ibrahim. Allah kita
menyelamatkan umat-Nya daripada kejahatan Firaun dan ketakutan tentera.

Peperangan yang sering mewarnai suratkhabar  tidak menakutkan kita kerana
kita tahu pada suatu hari Tuhan akan kembali. Biarlah sungai Tuhan yang tenang
dan damai mengalir di dalam sanubarimu biarpun lautan mengganas dan mengancam
permukaan bumi ini. Sekalipun ribut melandai permukaan bumi ini, anak Tuhan tetap
menghasilkan buah kebenaran dan menjadi tempat teduh kepada banyak orang.

Bagaimana pula kehidupan anda? Adakah pada saat ini lautan sedang
bergelora? Jangan biarkan ombak merosakkan tebingnya. Berdoa. Mencari wajah
Tuhan dan mendapat kedamaian serta  ketenangan dari sungai ilahi yang mengalir
setiap saat. Sungai tenang yang mengalir dalam hatimu akan menyuburkan anda ketika
ombak mengganas. Setelah krisis berlalu,  bebunga rohani akan bermekar dengan lebih
subur lagi.

Duduklah. Bermeditasi dan biarkan sungai yang tenang dari Tuhan
mengalir..............Jangan ombak ganas merosakkan tebingmu dan menjejaskan jiwamu.

Doa: Tuhan Maha Kuasa, biarlah sungai ketenangan-Mu tetap mengalir
dalam sanubariku sehingga aku menghasilkan buah-buah kebenaran.
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Hari 84
Awak Belum Percayakah?

Renungan: Roma 10:1-15
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahawa Yesus adalah Tuhan,

Dan percaya dalam hatimu, bahawa Allah telah membangkitkan Dia daripada
antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.(ayat 9)

Eva meminta agar saya melawat dan berdoa untuk ibunya  yang menderita penyakit
barah di Universiti Hospital.  Setiba ke hospital, saya bersembang-sembang dengan

wanita yang belum saya kenali sebelum ini lalu menceritakan kasih Tuhan kepadanya.
Wanita itu menangis lalu menyingkapkan kainnya serta menunjukkan buah dadanya
yang kehitaman dan bernanah. Hatiku terharu, itu pertama kali saya melihat buah dada
seperti epal yang rosak. Saya tidak dapat menahan emosi dan menangis bersama
dengannya.

Setelah tangisan yang pahit itu, saya menceritakan pengharapan syurgawi
serta pengampunan dosa yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui kayu salib. Saya
mengajak wanita ini berdoa dan selepas berdoa, wanita itu tersenyum riang kerana
lagu syurgawi bergema di hatinya. Dua hari kemudian, dia meninggal dunia.

Bapa Hoon See terlantar di hospital kerana berpenyakit kanser hati. Saya
bergegas ke hospital untuk menceritakan kasih syurgawi dan penyelamatan. Dia
meminta agar saya menyanyi untuknya setelah dia menerima Tuhan sebagai Gembala.
Sehari kemudian bapa Hoon See dipanggil oleh Tuhan.

Teman bapa saya terlantar di hospital kerana sakit kanser. Sewaktu pulang
ke Muar pada Tahun Baru Cina saya terlupa kawan bapa saya menderita kanser. Dia
belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dia meninggal beberapa hari setelah Tahun Baru
Cina, saya hanya menyesal dan berasa bersalah. Kenapa saya tidak melangkah kaki
ke hospital sekalipun pada Tahun Baru Cina?  Kawan bapa saya pernah memberi durian
dan kuih kepada saya sewaktu saya kecil dan  dia memiliki wajah yang ceria! Kenapa
saya tidak menginjilinya! Kenapa?

Seringkah kita bertanya, “Sudahkah awak percaya Tuhan Yesus?” Relakah
anda bergegas ke hospital apabila mendengar bahawa bapa kawan anda mungkin akan
meninggal dunia? Mungkin anda menganggap maut itu sebahagian proses yang
terpaksa dialami dan tidak menghiraukan penyelamatan mereka.

John Harper sedang berlayar ke tempat lain untuk berkhutbah dalam Titanic
yang terkenal itu. Tanpa diduganya, kapalnya Titanic terlanggar tungkul air batu lalu
tenggelam. Perahu penyelamat tidak cukup dan beliau terpaksa terjun ke air dingin.
Sewaktu di air, dia berenang kepada mangsa-mangsa yang mengalami nasib yang sama
serta meminta mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dia berenang kepada mangsa
yang terakhir yang sedang berpaut pada papan dan berkata, “Percaya kepada Tuhan
Yesus dan engkau akan diselamatkan!”
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Itulah pesanannya yang terakhir sebelum dia mati lemas dan tenggelam ke
dalam air yang dingin. Empat tahun kemudian seorang mangsa Titanic menceritakan
bagaimana dia tersentuh oleh kasih Tuhan dan telah bertaubat pada saat Harper
memberi nasihatnya yang terakhir sebelum dia membeku.  Akhirnya, mangsa itu
diangkat ke tempat yang selamat.

Doa: Tuhan, ampunilah saya kalau saya tidak peka kepada orang yang
berada di ambang maut.

Dari Kutub Ke Kutub
Dari kutub selatan ke kutub utara;

Di segenap permukaan bumi, di seluruh dunia,
Terdengar tangisan serta jeritan jiwa manusia

Minta diselamatkan daripada dosa.

Wajiblah umat Tuhan, menyiarkan terang;
Bagi hati yang susah agar hidup menang,

Oh, kabarkan segera jalan kelepasan,
Sampai segala bangsa kenal nama Tuhan.

Hai bayu, bawa pula kabar penyelamatan-Nya,
Sampai seluruh dunia memuji nama-Nya.
Dan umat manusia tertunduk pada Yesus.

Pencipta, Raja dan Penyelamat kita.

(Reginald Haber)
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Hari 85
Jangan Takut Hanya Beriman

Renungan: Ibrani 11
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti

dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. (Ibrani 11:1)

Sewaktu menaiki kereta kabel yang tidak tertutup dan hanya berikatan tali pengikat
pada pinggang di Kumin, China, hatiku sudah berdebar-debar.  Lebih mencabar

lagi  ialah cara transportasi penduduk sungai Nu  yang menetap di sebelah timur
daerah Kumin. Penduduk Lisu ini hanya menggunakan tali besi yang tertancap antara
dua gunung lalu meluncur dari gunung ke gunung seberang.

Bayangkan diri anda akan menyeberangi sungai besar dari kampung Puwang
dengan meluncur dari gunung ke gunung yang lain dengan tali besi. Berani tak? Saat
yang berdebar-debar akan bermula, anda akan menancap diri pada roda-roda kecil
dan memegang ketat pada gantungannya yang tergantung pada tali besi ini lalu
meluncur dengan laju sekali.

Keberanian dan kepercayaan bahawa tali besi ini tidak akan putus sangat
penting. Nyawa anda seakan-akan  terikat pada tali  besi dan kalau anda menjenguk
ke bawah,  hutan-hutan, bebatu besar,  sungai ganas yang seakan-akan sedang
bergerak akan menyebabkan anda pening.  Namun pemandangan hutan-hutan dari
jarak tinggi sungguh luarbiasa. Jika anda menengadah ke atas, anda akan melihat awan
putih yang berkepul-kepul sedang bergerak.

Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari
segala yang kita tidak lihat. (Ibrani 11:1) Iman telah menolong kita memahami bahawa
dunia ini tercipta oleh firman Tuhan. (Ibrani 11:3) Berdasarkan iman Nuh telah membina
bahtera yang sungguh besar dan menyelamatkan keluarganya serta binatang-binatang.
Dengan iman, Abram telah menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. (Ibrani
11:7,8)

Hanya dengan iman, Musa memimpin umat Tuhan keluar dari Mesir, dan
Yosua memimpin mereka ke tanah perjanjian.

Hanya berdasarkan iman kita berani menyeberang dan memperoleh segala
yang tersedia oleh Tuhan untuk kehidupan kita. Hanya dengan iman kita dapat berjaya
dalam setiap musim kehidupan kita dan menjadi saksi iman yang baik. Percayalah
kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan memandang masalahnya.

Doa: Tuhan Penyayang, hanya iman memampukan aku
menempuh segala cabaran
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Hari 86
Pandangan Syurgawi

Renungan: 1 Korintus 2:9, Filipi 3:7
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang

kuanggap rugi kerana Kristus. (Filipi 3:7)

Apa beg awak diragut lagi?” tanya keluarga aku dan teman-temanku. “Ya, cuma
kali ini lebih ngeri. Sebilah pisau diajukan ke arah leherku oleh dua peragut beg

dan jiwaku hampir diragut! Aku melempar begku sehingga berterbangan ke seberang
jalan. Ternyata kedua-dua peragut ini lebih berminat dengan begku!” kata aku.
Bagaimanapun aku tercedera lututku sehingga parutnya masih ada hingga kini.  Pada
ketika itu aku baru sms seorang teman untuk memberitahu bahawa aku mahu melayani
Tuhan dengan lebih serius lagi. Aku menyedari bahawa aku harus hidup setiap saatku
dengan pandangan syurgawi. Kalau aku memusatkan setiap saatku dengan pandangan
syurgawi tentu banyak hal akan berubah dalam kehidupanku.

Seandainya kita memandang kehidupan di dunia kita bagai berada di khemah
dan kehidupan akhirat bagai istana pasti segala sesuatu  dalam kehidupan kita akan
berubah. Kalau kita selalu hidup dengan pandangan bahawa syurga sudah mendekat,
kita akan menyedari kehidupan kita hanya persiapan untuk yang kekal. Betapa banyak
orang Kristian hidup bagai orang duniawi tanpa menghiraukan syurga. Pendekatan
kita hanya mementingkan yang sementara dan melupakan segala panggilan syurgawi
yang berkekalan. Perkara yang paling tidak penting dianggap pula yang terpenting.
Cuba anda fikirkan apa yang berkenan kepada Tuhan.

Nilai-nilai yang kita terapkan akan bertukaran warna kalau kita hidup dengan
pandangan syurgawi setiap saat. Sewaktu kita hidup di dunia ini, kita harus menyimpan
kekekalan dan visi syurgawi dalam kehidupan kita. Jangan berlari ke seluruh dunia
dan menciptakan kehebatan namun tidak mencapai matlamat syurgawi yang ditetapkan
oleh Tuhan untuk kita. Banyak orang pantang menyebut tentang kematian
walaupun saat itu tidak dapat dielakkan. Sekiranya kita hidup dengan pandangan
bahawa hari ini ialah hari yang terakhir tentu banyak urusan syurgawi yang mesti
diuruskan sebelum kita mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini.

Pandangan syurgawi akan memastikan segala sikap dan nilai kita tetap pada
jalur yang benar. Kita tidak akan menganggap perjalanan dunia kita hanya semata-
mata suatu perjamuan atau percutian yang panjang. Setiap kita ada panggilan yang
istimewa yang boleh membawa perbezaan kepada sejarah kehidupan orang lain jika
kita menyerahkan diri kepada panggilan syurgawi, dan tidak mementingkan kemanisan
dunia.

Doa: Tuhan, tolong aku  melihat kerajaan syurgawi serta menjangkau sasaran
syurgawi dalam kehidupan mahupun pekerjaanku.
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Hari 87
Berlari Untuk Menang

Renungan: 1 Korintus 9:24-27
Tidak tahukah kamu, bahawa dalam gelanggang pertandingan semua peserta
turut berlari, tetapi bahawa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah?
Kerana itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya!” (ayat 24)

Aku masih teringat sebuah lagu “Only One Life” (Hanya Satu Nyawa) yang
aku nyanyi di Malaysia Bible Seminary. Pada waktu itu, bahagian Inggeris

Malaysia Bible Seminary sungguh kecil dan pensyarah kami yang tercinta ialah  Loh
Soon Choy, Eddy Ho,  Tan Jin Huat dan Balasingam. Persekutuan dengan pensyarah-
pensyarah Malaysia Bible sungguh akrab dan kadangkala mahasiswa makan kari
kerana Puan Balasingam pandai masak. Wah, mencelup roti dalam kari di keluarga
Balasingham  itu dapat membawa kebahagiaan luarbiasa kepada mahasiswa yang
kadangkala perut mereka suka bermain keroncong.

Keempat-empat pensyarah ini hidup dengan sederhana dan sungguh-
sungguh menunjukkan bahawa di dunia ini hanya ada  “Only One Life”.  Walaupun
Encik Loh sering mengomel agar aku jangan terlalu suka makan kaki ayam dan buntut
ayam, aku tetap menghargai ajarannya yang kadangkala sulit aku fahami. Dia
membuktikan hanya ada “Only One Life” dengan semangat mendidik mahasiswa
teologi. Oh, dia sering memberi saya buku-buku cerita untuk aku baca kerana dia
berkata aku boleh cuba...cuba menjadi seorang penulis!

Apakah yang aku pelajari daripada empat perwira ini?  Kita hanya ada “Only
One Life” dan perjalanan kita di dunia ini bagai pertandingan yang perlu dimainkan
dengan bijaksana kerana pertandingan ini tidak lama.

Jadi......

elakkan diri kita daripada membuat kesalahan, belajar daripada segala
kesalahan, dan jangan ulanginya lagi. Jangan ke lubang yang sama lagi.

pusatkan perhatian kita pada Tuhan. Jika kita salah langkah, kita mungkin
kesuntukan waktu.

tanggalkan semua dosa yang menghindari kita. “Kerana kita mempunyai
banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita
menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan
berlumba dengan tekun dalam perlumbaan yang diwajibkan bagi kita.” (Ibrani
12:1) Dosa memperlambat pertandingan kita.
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singkirkan perhubungan yang boleh menjejaskan perjalanan dan pelayanan
kita untuk Tuhan. Kenapakah kita harus mengalami ujian sia-sia yang
menghabiskan banyak waktu?

singkirkan jubah duniawi dan jangan ikut corak pemikiran serta  pemujaan
dunia dan peluklah Yesus serta ajaran-Nya. Pandangan syurgawi harus selalu
mewarnai kehidupan kita.

    jangan biarkan rasa terhutang budi yang tidak benar kepada individu tertentu
sehingga panggilan  Tuhan dikaburkan. “Ibu aku tidak mengizinkan aku
melayani Tuhan,” bukanlah alasan yang baik. Sekalipun keluarga mahupun
teman-teman intim tidak berminat dalam Kerajaan Tuhan, kita tetap
menjunjung panggilan syurgawi.

Kita hanya ada satu nyawa dan kehidupan yang berharga yang perlu digunakan
dengan bijaksana menurut kehendak Tuhan.

Tidak lama yang lalu, aku terserempak dengan Encik Loh Soon Choy dan
isterinya yang sedang membeli belah di One Utama. Encik Loh Soon Choy sudah
lupa aku suka akan kaki ayam dan buntut ayam. Walaupun beliau baru menjalani
pembedahan jantung, dia masih tetap gigih kembali mengajar di Malaysia Bible
Seminary!

Doa: Tuhan, tolong aku singkirkan segala sesuatu yang menghindari
panggilan syurgawi.
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Hari 88
Perayaan Yang Sepi
Renungan : Markus 15:16-20

Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang
biasa menderita kesakitan; ia sangat dihina sehingga orang menutup muka
terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. (Yesaya 53:3)

Hari Krismas, Tahun Baru Cina, atau hari cuti mungkin menyedihkan hati
sesetengah orang kerana ia menimbulkan ingatan terhadap orang yang anda

kasihi. Suara dan pandangan yang disayangi  kini  berada di sisi Tuhan. Natal ini
muram bagi Susan kerana suaminya tiada di sisinya. Pada hari Natal ini, dia tidak
merancang ke London untuk mencari anak dan cucunya.

Natal ini anda kesepian?  Jangan.
“Jangan bermuram di bilik anda. Keluar menikmati lagu-lagu merdu di gereja.

Carilah orang lain yang memerlukan penghiburan dan kasih pada saat ini. Menjangkau
orang yang sepi seperti dirimu akan membawa penyembuhan dalam hatimu. Jangan
biar rasa kasihan diri melemaskan anda. Jangan berfikir semua orang mempunyai
Krismas yang indah kecuali anda. Sebenarnya banyak orang yang terbeban kerana
perayaan ini banyak memakan duit mereka. Di tengah-tengah kesepian Krismas, ingat
masih ada satu insan lagi yang memerlukan persahabatan kerana waktu berdansa
sudah tidak sesuai untuknya dan berpesta pora sudah menjadi sejarah dalam
kehidupannya,” kata Susan kepada diri sendiri.

Susan berasa waktu berdansa sudah berlalu dan makan-makan di hotel sudah
menjadi sejarah baginya. Jangan ikut cara merayakan Krismas atau hari cuti seperti
yang lazim anda lakukan. Cubalah cara yang baru untuk merayakannya. Berdoalah:
“Tuhan, Engkau tahu perasaan aku pada hari ini dan Roh Kudus-Mu akan mengisi
kesepian dan kesunyian kehidupanku pada saat ini. Tolonglah aku mengenal kasih-
Mu dengan lebih mendalam lagi pada saat ini. Tolong aku berjabat persahabatan
dengan insan lain yang memerlukan kasih-Mu. Aku menyembah Engkau dan membawa
diriku kepada-Mu pada saat ini. Terima kasih kerana Engkau telah datang menjadi
Penyelamat dunia.“

Anda berasa kesepian pada Krismas ini? Ingat akan Tuhan Yesus. Dia
dilahirkan untuk menebus dosamu dan menjadi sahabatmu yang kekal.

Susan melayang pandangannya kepada Yesus lalu berkata, “Jangan lupa
bahawa Penyelamat kita juga berjalan di lorong yang penuh kesengsaraan dan sudah
biasa menderita kesakitan sendiri malah Dia dihina orang. Yesus berjalan dalam
kesepian ke kayu salib. Pada saat Tuhan Yesus diolok-olokkan tidak ada sesiapa yang
berada di samping-Nya.  Jalan yang paling sepi dan menderita pun pernah dilalui oleh
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Tuhan Yesus demi keselamatan kita.”
“Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus  ke dalam istana, iaitu gedung

pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan pakaian
ungu kepada-Nya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya ke atas kepala-
Nya. Kemudian mereka mulai memberi hormat salam kepada-Nya, katanya, “Salam,
hai raja orang Yahudi!” mereka memukul kepala-Nya dengan buluh, dan meludahi-
Nya dan berlutut menyembah-Nya. Sesudah menggolok-olokkan Dia, mereka
menanggalkan jubah ungu itu daripada-Nya dan mengenakan pula pakaian-Nya
kepada-Nya.” (Markus 15:16-20)

Bayangkan kesepian Tuhan Yesus sewaktu ditinggalkan para murid-Nya. Puji
Tuhan malam ini  masih ada Satu Bintang Terang, Tuhan Yesus!

Doa: Bapa Syurgawi, ketika aku menempuh jalan yang sepi, Engkau berada
di sisiku dan menghibur aku.

Malam Ini Ada Satu Bintang

Malam Natal ini masih ada satu Bintang lagi
Yang bersinar dan tersenyum

Untuk memberi satu pengharapan bagi umat manusia
Untuk sedarkan kita dari mimpi-mimpi buruk.

Malam Natal ini masih ada satu bintang
Pada zaman senjata

Yang mewarnai langit yang gelap
Untuk memberi damai Ilahi kepada kita

Umat manusia yang terperangkap
Di dunia yang berperang.

Malam Natal ini masih ada satu Bintang
Menanti kita untuk berikan

Damai dan cinta sebagai lilin pohon Natal.
Umat manusia masih terharu

Dengan kasih tulus-Nya.

Tanice Jumita Tance & Hwee Yong
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Hari 89
Penglihatan Yang Hebat

Renungan: Keluaran 3
Musa berkata: Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan

yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri ini? (ayat 3)

Musa sudah berjalan lewat pepohon ini  beratusan kali namun dia tidak pernah
bersinggah untuk memerhatinya.  Pada suatu hari, dia bersinggah kerana semak

duri itu bernyala dengan api tetapi tidak termakan api. Musa berkata, “Baiklah aku
menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah semak
duri ini tidak terbakar?” (Keluaran 3:3)

Aku tinggal berdekatan dengan One Utama, Ikano, Ikea, dan Curve. Apabila
aku ada masa lapang, salah satu kesukaan aku ialah berjalan-jalan dan melihat barangan
jualan yang dipamerkan. Beg, anting-anting, baju-baju, dan buku-buku mempunyai
daya tarik yang cukup menarik.  Memanglah wanita suka bersinggah di kompleks beli
belah untuk bersantai-santai serta melapangkan fikiran.

Tuhan juga memanggil kita untuk bersinggah di hadirat-Nya dan merenungi
hingga firman-Nya meresapi jiwa kita. Suara dan visi Tuhan dapat kita turuti jika kita
rela bersinggah dan memeriksa penglihatan yang diberikan-Nya. Biarlah kita menarik
diri daripada urusan sehari-harian dan memeriksa penglihatan dan kata-kata mutiara
yang hebat daripada  firman-Nya. Kalau kita tidak mahu bersinggah, mendengar, dan
melihat rencana Tuhan, kita mungkin kehilangan panggilan-Nya yang kudus.

Tuhan menjelma di semak duri dan memanggil  Musa untuk melepaskan
negara yang berada dalam kebelengguan. Tuhan mengetahui Musa memiliki mutu
pendidikan yang tinggi dan sudah mengatur Musa dididik di istana yang berbudaya
tinggi. Walaupun kini dia tidak memiliki apa-apa dan hanya menjadi gembala, Tuhan
tetap menampakkan diri-Nya kepadanya.  Seandainya Musa terlalu sibuk dengan
urusan lain, dia tentu tidak dapat mendengar suara Tuhan.

Tuhan bersabda kepada dia, “Bukankah Aku akan menyertai engkau? Inilah
tanda bagimu, bahawa Aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa
bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini.”
(Keluaran 3:12). Musa rela bersinggah di belukar yang berapi, mendengar, and mentaati
panggilannya. Pada saat Tuhan memanggil anda untuk bersinggah dan mendengar,
adakah anda terlalu sibuk dengan urusan lain?
          Jangan hanya bersinggah tetapi mengambil waktu untuk mendengar bisikan-
Nya dan meresapinya.

Doa: Tuhan, bersabdalah, aku bersinggah di hadirat-Mu dengan batin yang
tenang. Nyatakan api-Mu agar aku melihat tujuan dan panggilan-Mu.
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Hari 90
Kehancuran Jiwa
Renungan: Yehezkiel 1:1-28

Datanglah firman Tuhan kepada imam Yehezkiel, anak Busi,
di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan

di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. (ayat 3)

Pernah seorang teman rohaniku menghantar SMS yang bergema, “Be truly
broken and surrendered” yang bererti “Jadilah sungguh-sungguh berkecai dan

berserah.” Tuhan telah menggunakan peristiwa tertentu dalam kehidupan kita untuk
membuat kehidupan kita lebih berkesan kepada kerajaan-Nya. Adakah kita belum
sungguh-sungguh berkecai dan berserah kepada Tuhan untuk memulai satu mukjizat
dalam kehidupan kita?

Hanya kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kita baru Tuhan dapat
menguasai kehidupan kita seratus peratus. Suatu hari Tuhan bersabda kepada D.L
Moody, “Dunia ini masih belum melihat apa yang dapat dibuat oleh Tuhan dalam
kehidupan satu jiwa yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan.” D.L. Moody
berkata, “Dengan rahmat Tuhan, saya akan menjadi orang itu.”

Dalam Alkitab, nabi Yehezkiel dan teman-temannya sedang melalui satu
lembaran yang gelap; lima tahun sudah berlalu dan mereka masih berada di negara
tahanan mereka. Yehezkiel dididik menjadi imam di tanahairnya tetapi kini dia hidup
sebagai tawanan di negeri orang. Hati Yehezkiel sungguh berkecaian kerana di sana
mereka belum menerima sebarangan tanda bahawa mereka akan kembali ke tanah air
dan Yehezkiel akan melayani sebagai seorang imam kerana dia sudah dipersiapkan
untuk menjabat tugas sedemikian. Dia berasa sungguh sedih di sungai Kebar, Babel.
Yehezkiel mungkin menangis dan tertanya-tanya, “Apakah maksud Tuhan
mendatangkan semua ini dalam kehidupanku?”

Di  tengah-tengah kehancuran hati dan penyerahan jiwa, Tuhan datang
dengan kemuliaan-Nya. Tuhan datang untuk memberi dia penglihatan dan mengutus
dia untuk menyampaikan maksud dan rencana Tuhan kepada umat Tuhan dalam
pembuangan. Selama ini, Yehezkiel hanya memperoleh pendidikan tentang Tuhan di
bawah hukum taurat  tetapi kini dia  bertemu dengan Tuhan secara peribadi dan melihat
kemuliaan-Nya yang belum pernah dialaminya. (Yehezkiel 1)

Meratapkah anda di sungai Kebar kerana semua impian yang anda kejarkan
telah terhembus angin? Nyanyikan lagu pengharapan dan bukan perkabungan kerana
pada saat ini Tuhan akan mengutus anda untuk tugas yang selanjutnya. Bukalah mata
rohani dan lihat kemuliaan maksud-Nya dalam kehidupan anda.

Doa: Tuhan Maha Penyayang, aku menyerahkan jiwaku kepada Engkau.
Pakailah aku menurut rencana-Mu yang istimewa.
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Hari 91
Tuhan Akan Mencukupi Segala Keperluanmu

Renungan: Filipi 4
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan

kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. (ayat 19)

“Kenapakah awak belum berkahwin ya?” tanya Alan kepada Bunga.
 “Berkahwin bukanlah selalu mudah. Suami boleh dijatuhkan dari langitkah?”

jawab Bunga seraya tersenyum-senyum. “Jangan khuatir kerana Allah kita akan
memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus
Yesus.” (Filipi 4:19) kata Alan sambil mengutip Alkitab. Pada saat  Bunga berkata,
“suami dijatuhkan dari langitkah” seorang jejaka yang jadi kawan lamanya teringat
akan Bunga dan sedang berfikir bahawa dia dapat menjadi seorang isteri yang baik.
Beberapa bulan kemudian mereka dijabkabulkan dan Alan berasa dirinya seakan-akan
seorang nabi yang bernubuatan tepat!

Anda tahu jalan cerita doa orang Kristian kadangkala  tidak semestinya seperti
yang dialami oleh Bunga. Sekalipun jalan cerita doa tidak selalu  semulus cerita Bunga,
kita tetap tahu bahawa Tuhan menjawab doa kita menurut kehendak-Nya dan cara-
Nya.

Apa yang anda mahu serta apa yang menjadi kehendak Tuhan itu mungkin
suatu perbezaan yang besar. Bapa Syurgawi  tidak  semestinya  menghulur yang
diminta oleh anak-Nya kerana permintaan anak itu mungkin bukan yang terbaik, atau
mungkin memudaratkannya.

Apabila anda meminta, “Tuhan, saya mahu …” Tuhan akan menjawab,
“Tunggu, biarlah Aku mempertimbang permintaan itu ok?”  Jawapan-Nya mungkin,
“Aku mengasihimu tetapi yang dimintamu itu tidak baik untuk kamu. Apa yang
berkenan pada hatimu tidak berkenan kepada Aku. Jejaka yang anda kasihi itu tidak
seiman dengan anda. Menukarkan agama bererti anda akan tinggalkan saya.”

Inilah saat untuk bersujud dan bersyukur kepada Tuhan kerana yang
dimintamu itu bukanlah yang terbaik, atau sama sekali bukan kehendak Tuhan. Inilah
saat untuk bertumbuh serta mengangkat sayapmu bagai rajawali agar kamu untuk
berterbangan lebih tinggi lagi. Tinggalkan apa yang kamu tidak perlu dan menantikan
kehendak-Nya yang terindah. Berikan hatimu kepada Tuhan agar kemuliaan-Nya
ternyata dalam kehidupanmu.

Percayalah kepada Tuhan untuk yang terbaik. Usahlah cari alasan.
Ingat, anda harus terus hidup berkelimpahan di dalam-Nya.

Doa: Tuhan Maha Kuasa, aku serahkan segala yang kuinginkan kepada
Tuhan, jawablah menurut kehendak-Mu yang terindah.
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Hari 92
Bintang Utara

Renungan: Isaiah 52:12
Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu: “Inilah jalan,

berjalanlah mengikutinya,” entah kamu menganan atau mengiri. (Yesaya
30:21)

Aku harus selalu mengingat diriku bahawa aku memiliki “Bintang Utara”
dan “Kompas Ilahi” yang selalu membimbing aku dalam perjalanan kehidupanku.

Apabila cabaran kehidupan menebal, “Bintang Utara” akan muncul dan menyinari
kegelapanku. Bintang Utara itu Tuhan kita yang setia.

Apabila tekanan memuncak, aku ingin berjalan dan membuat keputusan
dengan cepat, aku mengingat diriku agar jangan lupa bersujud dan berdoa. Saat itu
Tuhan akan berbisik, “Sungguh, kami tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-
lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu…”(Yesaya 52:12) Aku mengingat
diriku lagi, “Janganlah cepat-cepat bercakap dengan orang lain tentang masalahmu
terlebih dahulu. Bagaimana kalau aku mencurahkannya kepada Tuhan terlebih dahulu?
Jangan membuat rancangan dengan cepat.  Tunggu petunjuk daripada Tuhan sendiri”.

Ketika aku hampir berbelok dan tidak terlalu yakin itu jalan yang terbaik, Roh
Kudus akan berbisik, “Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang
menentukan arah langkahnya.” (Amsal 16:9) Pada saat itu, aku bersujudlah dan berdoa
kepada Tuhan kerana jalan-Nya terbaik dan bisikan-Nya tidak bersalah.
Aku patah balik dan tidak meneruskan perjalanan yang lain.

Apabila aku sudah mencari-cari dan tidak mendapat jawapan, Dia akan
berbisik, “Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus
kautempuh; Aku hendak memberi nasihat, mata-Ku tertuju kepadamu.” (Mazmur 32:8)

Pada saat aku menantikan Tuhan dan terbeban, aku akan mendengar suara-
Nya yang bersabda, “Serahkanlah khuatirmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara
engkau! Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan-Nya orang benar itu goyah.” (Mazmur
55:23)

S.D. Gordon pernah menulis,
“Biarlah kita tentukan bahawa cita-cita seseorang mesti sesuai dengan rancangan
Tuhan baginya, dan dia akan memiliki Bintang Utara untuk membimbing dia
melewati lautan, betapapun luasnya.. Dia mempunyai kompas yang akan tunjukkan
yang benar dalam kabut yang tebal dan angin badai yang ganas, tanpa terbawa
oleh daya tarik bebatu magnet.”

Betapa banyak kali kita sesat kerana tidak mengikut Kompas Ilahi dan
terperangkap dalam kesusahan.

Doa: Tuhan Pembimbingku, Engkaulah Bintang Utara di lautan yang luas ini.
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Hari 93
Jiwanya Tidak Tertimbun

Renungan: 2 Korintus 6:10
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya,

sebab Engkau bersertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah
yang menghibur aku. (Mazmur 23:4)

Saya berkenalan dengan Savy Dith di Persidangan Kesusasteraan dan pada waktu
bersarapan, saya sempat bersembang-sembang dengan dia. Savy Dith mengalir

airmata ketika  menceritakan kisah keluarganya di Kambodia semasa pemerintahan
Pol Pot. Ceritanya sama dengan pekerja di rumah kami yang pernah menceritakan
bapanya dan keluarganya telah dibunuh serta kulit mereka dikupas di depan matanya!
Setelah itu mayat mereka digantung di depan mata mereka.

Pemerintahan Pol Pot boleh dikatakan sekejam Hitler atau Stalin, banyak orang
telah dibunuh beramai-ramai secara kejam. Walaupun jumlah pembunuhannya tidak
setinggi Hitler dan Stalin; sebelum pemerintahan Pol Pot jumlah penduduk di Kambodia
ialah 8 juta dan setelah pemerintahannya hanya tinggal 7 juta manusia. Semasa
pemerintahan komunisnya, dia telah membuka pusat siasatan Tuol Sleng yang dikenali
sebagai S-21. Sewaktu dia berkuasa, 20,000 lelaki dan wanita telah melalui pusat ini
dan tidak ada seorang pun yang hidup.

Savy Dith, temanku, terselamat kerana 3 bulan sebelum Pol Pot menyerang
kampungnya, dia telah dikahwinkan dengan seorang pemuda di kampung lain. Puji
Tuhan, setelah ini dia telah mengenal Tuhan sebagai Penyelamatnya, dan melayani
Tuhan di Fount of Wisdom Publishing House. Bagaimana sewaktu Savy mengimbas
kembali kekejaman Pol Pot terhadap keluarganya, kami menangis bersamanya. Pada
waktu itu kami menghadiri persidangan penulis MAI di Filipina. Keheningan pagi dan
kelembutan mentari yang bersinar dari jendela kami seakan-akan menunjukkan cahaya
kemuliaan Tuhan menyelubungi pagi.

Penderitaan yang begitu menyayat hati tidak menimbun jiwa ini sehingga
dia terperangkap dalam kegelapan jiwa. Sinaran kasih Tuhan telah menyebabkan
wanita yang kecil ini melayani bersungguh-sungguh. Walaupun jari-jari Savy sedikit
cacat, dia menangis dan menyeru Tuhan agar memampukan dia menyunting buku-
buku yang ditulis dalam Bahasa Kambodia. Dia pernah berfikir Tuhan akan mengambil
nyawanya kerana dia terlalu sakit namun atas anugerah dan kasih Tuhan, dia masih
hidup untuk menulis dan menyunting begitu banyak buku.

Di kelopak matanya bergelinangan airmata namun dia masih memancar
senyuman lembut yang menceritakan anugerah Tuhan yang besar!  Bibirnya mengukir
kesetiaan Tuhan dalam kehidupannya.

Doa: Tuhan Maha Penyayang, kami mengucapkan syukur atas kasih-Mu
di tengah-tengah penderitaan.
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Hari 94
Aku Berlayar Lagi

Renungan: 1 Raja-Raja 19:9-18
Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat, Engkau

telah memberi kami anggur yang memusingkan. (Mazmur 60:5)

Siapakah yang berkata kehidupan ini mudah? Seandainya penderitaan berat
menyiksa kehidupan, kita akan kerugian sekiranya kita tidak mahu menghadapinya

dan menyambutnya sebagai proses menghaluskan keperibadian kita. Penderitaan bagi
anak-anak Tuhan hanya bermaksud untuk menolong kita menjadi anak Tuhan yang
lebih baik dan dewasa.

Apakah yang paling saya hargai pada waktu penderitaan? Ya, damai dan
ketenangan Tuhan setelah berlutut dan berasa Tuhan dekat bagai bapa dengan anak.

Tiba-tiba seakan-akan semua ombak dalam jiwaku diredakan dan ketenangan
menyelubungi seluruh kalbuku. Secara ajaib aku tidak lagi berfokus pada penderitaanku
tetapi pada wajah Tuhan yang penuh dengan kasih dan rahmat.

“Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati
dan fikiranmu dalam Kristus Yesus.” (Filipi 4:7). Kekusutan fikiran dalam jiwa hilang
bagai awan ketika mentari ilahi dan kasih Bapa Syurgawi dicurahkan.

Semua batu sandungan yang mengalir dalam jiwa seakan-akan disingkirkan.
“Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu
sandungan bagi mereka.” (Mazmur 119:165). Segala isu yang merusingkan jiwa tiba-
tiba kelihatan tidak penting lagi di bawah sinaran kasih-Nya.

Segala bisikan Tuhan yang sebelum ini dikaburkan oleh kesibukan dan
kekelaman, tiba-tiba menghembus jiwa kita bagai dedaun yang terhembus angin sepoi
pada waktu malam. Gempa bumi yang mengoncang dan meretakkan jiwa kita segera
berhenti. “Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api
itu. Dan sesudah api itu, datanglah angin sepoi-sepoi basa.” (1 Raja-Raja 19:12)

Tuhan Maha Kuasa seakan-akan mengangkat kapal yang hampir tenggelam
dengan tangan-Nya, dan membiarnya berlayar lagi.

Inilah pengalaman indahku sewaktu mengalami ombak jiwa. Segala sesuatu
ditukarkan oleh Tuhan menjadi getaran melodi jiwa. Setelah itu Tuhan menjadikan
kita terang kepada jiwa yang sedih.

B. Wilson, seorang Kristian berkata bahawa di dalam hidup yang berliku-
liku banyak keluh kesah, berilah terangmu di tempat yang gelap itu, girangkan yang
susah.

Doa: Sewaktu jiwaku menghadapi gelora dan ombak kehidupan,
aku menyerahkan diriku kepada Engkau.
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Hari 95
Jujur Sahaja Dengan Tuhan

Renungan: Yeremia 20:7-13
Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku

dibujuk, Engkau terlalu kuat bagiku dan Engkau menundukkan aku.
Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya

mereka mengolok-olokkan aku. (ayat 7)

Jujurkah anda dengan sahabat atau orang yang akrab dengan anda. Beranikah
anda mencurahkan isi hati yang jujur tanpa berasa takut dicaci atau

ditinggalkannya? Benarkah orang yang  paling akrab dengan kita pernah memahami
perasaan frustrasi dan kekecewaan kita?  Sungguhkah persaudaraan kita dengan
kawan kita juga akan bertalian erat kalau kita pernah saling memahami setelah
perselisihan faham?

Yeremia bercakap dengan Tuhan secara jujur. Dia berasa seakan-akan tertipu
oleh Tuhan yang telah memanggil dia. Dia diolok-olok oleh orang yang mendengar
khutbahnya. Frustrasinya sungguh mendalam sehingga dia mengutuk hari
kelahirannya. “Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku
dibujuk; Engkau terlalu kuat bagiku dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi
tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olokkan aku.”  (Yeremia 20:7)
“Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan!Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku
melahirkan aku!” (Yeremia 20:14)

Adakah anda berasa Yeremia bersikap kurang ajar sehingga dia berani
menyoalkan Tuhan?  Kenapakah dia seakan-akan bergaduh dengan Tuhan?
Seandainya anda mencurahkan perasaan kecewa secara jujur kepada Tuhan, adakah
dia akan menolak anda?  Kalau anda berdoa sedemikian, teman-teman anda akan
terkejutkah? Jangan mencurahkan isi hatimu yang jujur kepada Tuhan.

Kebanyakan doa yang kita curahkan kepada Tuhan tidak menceritakan isi
hati yang sebenarnya dan tidak mendalam. Tangisan hati kita terbenam di suatu sudut
hati dan tidak pernah disampaikan secara beremosi kepada Tuhan.
           Pada waktu aku diselamatkan oleh Tuhan, aku masih seorang remaja tetapi
aku suka sekali mengikuti persekutuan doa gereja Living Water di Muar. Orang dewasa
di sana berjujur dan berterus terang tentang perasaan dan kejadian hidup mereka tanpa
takut dicaci oleh jemaah yang lain. Setelah itu mereka berdoa dengan begitu jujur
kepada Tuhan dan tidak dihiasi bahasa rohani yang indah sahaja. Bersama semua
orang dewasa, aku menangis dan berdoa.  Apakah keraguan anda? Curahkan isi hatimu
kepada Tuhan. Apakah kemarahan anda? Curahkan perasaanmu kepada Tuhan.

Doa: Tuhan Penyayang, aku bersyukur kerana Engkau memahami perasaanku
yang paling dalam sekali.
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Hari 96
Jangan Kecewa

Renungan: Yakobus 1:4, Mazmur 121:5
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah

di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah!
Sebab aku bersyukur kepada-Nya.” (Mazmur 42:12)

“Kadangkala aku tidak memahami Tuhan. Sudah lama aku mendoakan
 seorang teman hidup namun sampai sekarang si jejaka itu tidak pernah menjelma.

Kenapa Tuhan mengambil begitu lama menjawabkan doaku,” keluh seorang gadis
kepadaku.

“Jangan khuatir. Tuhan mungkin akan memberkati awak tahun depan,” hibur
aku.

“Ya, jatuhkan seorang jejaka dari syurga?” sahut dia.
         Kami berdiam sementara sambil memikirkan  tentang maksud Tuhan.

“Bagaimanapun sewaktu aku berdoa Tuhan berbisik sesuatu kepada saya,”
katanya dengan wajah berseri.

“Oh ya? Siapakah jejaka itu? Tuhan sudah memberitahu awak?“ kata aku.
“Tuhan menanyakan aku kenapa aku tidak melihat semua berkat yang

dilimpahkan dalam kehidupanku. Dia telah menjadi Penjagaku sepanjang waktu dan
Tuhanlah naunganku. Tuhan juga telah mengurniakan aku keluarga yang intim, sebuah
rumah yang indah dan kawan-kawan yang akrab. Bukanlah ini berkat yang luarbiasa?”
tambah dia dengan wajah berseri semula.

Aku berdiam sementara sambil merenungi apa yang dikatakan teman ini seraya
tersenyum-senyumdan mengangguk-anggukan kepala.

“Ya, inilah saat untuk menajamkan bakat yang dikaruniakan Tuhan dalam
kehidupanmu. Nikmatilah setiap saat yang diaturkan oleh Tuhan dalam kehidupan
awak sekarang. Tuhan telah menjaga keluar masuk kita, dari sekarang sampai selama-
lamanya. Setujukah waktu bujang pun sangat indah dan jangan disia-siakan!” kata
aku.

Gadis ini tidak kecewa lagi. Kehidupannya bertambah indah. Saat-saat ini
digunakannya untuk membaca buku-buku rohani, dan memberitakan khabar baik. Aku
juga mengagumi kemampuannya untuk berdoa yang sebelum ini kurang kehangatan
dan kini fikirannya cukup matang.
         Yang ajaib lagi, dia telah banyak menginjili dan menyentuh kehidupan orang
lain. Dia begitu yakin bahawa dia memberi yang terbaik kepada Tuhan pada waktu
dia masih bujang lagi.

Doa: Tuhan aku bersyukur kerana Engkau telah memberkati setiap
aspek kehidupanku.
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Hari 97
Berilah Kami Roti…

Renungan: Matius 26:26-29
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat,

memecah-memecahkannya lalu memberikan kepada para murid-Nya,dan
berkata:“Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. (ayat 26)

Roti di banyak kebudayaan boleh diibaratkan makanan yang paling dasar dan
utama dalam kehidupan selain daripada air. Pembuatan roti telah menjadi suatu

kesenian di tangan tukang roti yang mempunyai kepakaran di restoran.  Roti pelbagai
jenis boleh dicelup dalam minyak  zaitun dan “campuran balsamik.” Di restoran tertentu,
mereka melayani tetamu dengan roti yang boleh dicelup dalam tiga jenis campuran:
yoghurt, tomato,terung, mint dan timun. Di restoran mamak, kita makan roti dengan
kari ayam atau kari ikan. Mana yang anda suka makanan barat atau India?

Walau bagaimana pun roti yang sedap di restoran atau di kek kedai tidak
boleh dibandingkan dengan roti dan chapati yang dibakar di dapur sendiri. Apabila
bau keharumannya terhidu oleh teman-teman dan jiran-jiran, mereka akan segera
berkumpul di meja kita untuk persekutuan dan makanan.

Dalam Alkitab, roti digambarkan sebagai suatu keperluan makanan dasar
setiap hari.

Sebelum Tuhan Yesus menuju ke kayu salib, Dia mengadakan persekutuan
memecah roti dan minum arak bersama dengan para murid-Nya. Perjamuan ini dipanggil
“The Last Supper” berlainan daripada semua jamuan yang pernah diadakan. Di
Perjamuan Terakhir ini para murid-Nya menyatakan kesediaan menyertai persekutuan
penderitaan-Nya dan mengingati pengorbanan-Nya.

Sediakah anda memecah roti dan menyertai persekutuan penderitaan ini?  Pada
permulaan gereja awal, orang-orang Kristian biasanya dianiayai dan diancam oleh
pemerintah Rom. Agama Kristian menjadi agama yang tidak sah di kerajaan Rom, dan
ramai orang diperhadapkan dengan dua keputusan, iaitu antara menyangkal iman
mereka atau menjadi makanan singa.  Ribuan orang Kristian telah memilih untuk mati
kerana mereka tidak mahu mengingkari iman mereka.

Dalam bukunya yang berjudul “Night”, Elie Wiesel, seorang lelaki terselamat
dari bencana Nazi, menulis mengenai malam ngeri yang terjadi pada tahun 1944. Ketika
itu beribuan orang Kristian dibawa ke kemah kematian Nazi di Hungaria. Dia
menceritakan bagaimana sesudah perempuan dan lelaki dipisahkan, mereka dibawa
ke pintu maut kerana mereka tidak mahu menyangkal iman mereka.

Doa: Tuhan, aku bersyukur kerana Engkau telah memanggil aku untuk
bersekutu dengan Engkau dalam penderitaan.
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Hari 98
Bapa Syurgawi

Renungan: 1 Yohanes 3:1, Matius 7:11, Matius 5:48,  Lukas 15
Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh,

ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan.
Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia..

(Lukas 15:20)

Brian telah bertungkus lumus menghasilkan satu album lagu Kristian. “Biar aku
           sumbangkan lirik lagu Bahasa Melayu! Awak selalu berkata awak kehilangan
bapamu sejak kecil tetapi Bapa Syurgawi kita Bapamu yang sejati,” kata aku kepada
Brian.  Sesungguhnya Tuhan kita bukan sahaja Tuhan yang Maha Kuasa tetapi juga
Bapa bahkan kita menjadi biji mata-Nya atau cahaya mata-Nya.

Cerita “Anak Yang Sesat” dalam injil Lukas 15 menggambarkan kesabaran
Bapa Syurgawi yang tidak pernah berubah walaupun anak-Nya sudah berubah dalam
kesetiaan. Bapa dalam cerita itu selalu menunggu kepulangan anak-Nya. Hati bapa
itu mulai berdebar-debar ketika melihat anak-Nya yang masih jauh. Sebelum anda
memulakan perjalanan untuk pulang, Allah Bapa sudah melihat niat hatimu dan
menantikan kepulanganmu. Hati Bapa tergerak dan Dia akan segera bangkit memeluk
anda.  Dia akan meletakkan kepalamu dekat pada hati-Nya  yang selalu berdebar-debar
dan bukan sahaja di bahu-Nya.

Saat kita bertaubat, Tuhan telah menjadi Bapa Syurgawi kita.  Masihkah anda
hidup seperti seorang anak yatim? Dengarlah panggilan Tuhan untuk berjalan bersama
dengan Dia sebagai anak-Nya.

Lagu:  Bapa Syurgawi kepada-Mu aku berharap
Peluk aku dalam kasih-Mu
Sirami aku dengan damai-Mu

Aku hulurkan tangan, jamah aku lagi

Abah, Abah aku milik-Mu
Abah, Abah aku biji mata-Mu
Abah, Abah, Abah aku dikasihi

Bapa syurgawi kepada-Mu aku bersyukur
Kepada-Mu hatiku bernyanyi
Kini hubungan cinta terjalin

Bapa tuntunlah aku
Peganglah tangan anak-Mu

Doa: Bapa Syurgawi, aku serahkan diriku kepada kasih-Mu yang sempurna
dan yang tidak pernah berubah.
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Hari 99
Bapa Segala Bohong

Renungan: Efesus 6:12, Yohanes 8:44
Maka berkatalah Yesus kepadanya: “Enyahlah Iblis! Sebab ada

tertulis,`Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan kepada Dia sajalah
engkau berbakti!`” (Matius 4:10)

Biasanya orang yang pandai berbohong mempunyai mulut yang manis. Sejak
permulaan zaman, iblis memakai bohong sebagai perangkapnya untuk menyerang

manusia. Iblis mempunyai mulut yang manis dan licin sejak permulaan zaman. Strategi
iblis yang terunggul ialah menanam benih-benih pembohongan dan membuat orang
ragu-ragu terhadap kebaikan Tuhan.(Yohanes 8:44). Iblis berbohong tentang diri kita,
orang lain, keadaan yang kita hadapi sehingga semuanya seakan-akannya benar.

Oleh kerana iblis bapa segala kebohongan, dia pandai mengambil semua yang
baik daripada Tuhan, lalu memutarbalik kebenaran. Serangannya sering dilancarkan
melalui pemikiran kita. Bayangkan dia akan menanam benih keraguan melalui sepatah
dua perkataan lalu meracunkan fikiran kita. Fikiran kita diselubungi oleh  keraguan
dan hati kita digelapkan oleh awan-awan kegelapan.  Akhirnya, kita diragut oleh
keraguan dan ketakutan. Setelah iblis berjaya dia akan mendirikan benteng dan
menawan kita.

Farah yang akan menginjak keremejaan telah dilontarkan  pelbagai firkiran
yang baru tentang seks. Kendatipun dia berasal daripada keluarga Kristian dan
menerima ajaran firman Tuhan, permainan iblis mulai dilancarkan sewaktu dia ke kolej.
Sewaktu menghadapi seminar seks, setiap mahasiswa dihulurkan kondom lalu
dijelaskan makna  “safe seks”.  Setelah seminar, dia berpendapat perhubungan seks
boleh sahaja dijalinkan asal mereka mempunyai kasih sayang dan asal para remaja
perlu mengambil langkah-langkah keselamatan.  Farah berpendapat “it’s ok”. Lirik lagu-
lagu kegemaran juga diselitkan dengan pelbagai konsep tentang kebebasan seks. Tanpa
kesedaran Farah, Iblis sudah mulai menanam benih-benih yang telah memutarbalikkan
firman Tuhan.

Suasana pergaulannya juga menyembur asap-asap liberal daripada iblis.
Pergaulan seks sesama jenis dianggap sebagai hal biasa dan pilihan peribadi yang
tidak boleh dipertanyakan orang lain mahupun dicabarkan firman Tuhan. Pelbagai
penjelaskan diajukan kepada Farah sehingga dia menganggap cinta akan sejenis itu
hal yang wajar. Kekurangan  “testeron” dan pelbagai alasan disajikan oleh iblis
kepadanya dan kawan-kawannya sehingga mereka kenyang dengan kepalsuan.

Akhirnya, kubu pemikiran mereka ditawan dan para remaja ini mulai berjalan
di lorong yang disediakan iblis. Segala buah haram dicubakan tanpa  rasa berdosa
tetapi akhirnya buah kepahitan terpaksa ditelan.
          Apakah senjata canggih yang boleh digunakan untuk mempertahankan diri
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kita daripada kebohongan iblis? Ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan dan tidak
mendengar tipu muslihat iblis.
         Michael Griffiths berkata, “Setiap lelaki dan wanita mempunyai kemampuan
membentuk satu keluarga. Di sinilah letaknya peti pualam berisi minyak wangi yang
menanti dibuka dan dituangkan isinya yang harum. Di sini juga terletak kemampuannya
untuk mendatangkan keburukan dan dukacita kerana minyak itu dapat hilang
semerbaknya kalau digunakan sembarangan atau mencuba-cuba.” Seks yang telah
dikaruniakan oleh Tuhan hanya dalam rangka perkahwinan seringkali dicuba di luar
pernikahan.

Doa: Tuhan, tolonglah kami berhati-hati agar segala yang dihemburkan oleh
iblis dapat ditangkis dengan firman Tuhan dan ketaatan kepada Engkau.

Cerita Dongeng Jepun...

Pada zaman dahulu, seorang nelayan  berjaya menangkap seekor penyu
besar namun dia melepaskannya. Dia telah menerima undangan untuk mengunjungi
istana Naga Sakti atas budinya. Di sana, dia berseronok dengan pelbagai jamuan
yang enak selama beberapa hari. Nelayan itu ingin pulang setelah beberapa hari
dan meminta izin untuk balik kampung. Dia dihadiahi sebuah peti kecil yang tidak
boleh dibukakan sehingga waktu yang ditentukan.
         Sewaktu di kampungnya, dia kesepian kerana rumahnya terbawa ombak
dan orang yang pernah bermesra dengannya semua telah meninggal dunia.
Sewaktu kesepian, dia lupa akan syarat tentang pembukaan peti itu. Kekosongan
jiwa yang tidak tertahan telah menyebabkan dia membuka peti itu. Segumpalan
asap keluar dari peti itu dan tiba-tiba dia berubah menjadi seorang yang tua dan
berkeriput. Dia menangis dalam penyesalan dan duduk di persisiran pantai dan
menemui ajalnya.
         Perhubungan seks sebelum perkahwinan mempunyai persamaan. Sediakah
kita menyerahkan khazanah yang berharga ini ke tangan Tuhan dan hanya
membukanya pada saat perkahwinan?

Hakcipta @ Upstream Publishing



Bayu Pengharapan 1 1 9

Hari 100
Patahkan Leher Raksaksa

Sebelum Matahari Terbenam
Renungan: Amsal 29:20-27

Si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar,
banyak pelanggaran. (ayat 22)

Betapa banyak kehidupan terhancur akibat kemarahan. Aku baru membaca cerita
yang sedih tentang seorang nenek yang diperhadapkan ke mahkamah. Perasaan

marahnya terhadap menantunya meluap-luap sehingga dia mencurahkan minyak ke
atas menantu dan cucunya yang sedang tertidur lalu menyalakan api untuk membakar
mereka. Bayangkan seorang cucu dan ibunya telah dibunuh oleh nenek sendiri!

Nenek itu berdiri di mahkamah dengan kepala tertunduk dan wajah yang
penuh dengan penyesalan. Bayangkan seorang nenek akan dijatuhkan hukuman mati
kerana membunuh menantu dan cucu sendiri.  Nasi sudah menjadi bubur akibat
kemarahannya. Betapa remuk jiwanya ketika mendengar seluruh cerita itu dirakamkan
di mahkamah. Semua sanak saudaranya terkejut dan marah akan nenek ini.

Alkitab bersabda bahawa, “Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu
berbuat dosa; janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu dan janganlah
beri kesempatan kepada iblis.“ (Efesus 4:26-27).

Sebelum matahari terbenam, patahkan leher  raksaksa yang hodoh ini dan
biarkan ia mati.  Kalau raksaksa yang hodoh ini dibiarkan mengamuk, banyak kisah
yang sedih akan muncul pada hari keesokan. Matikan raksaksa yang hodoh ini agar
ia tidak mengundang raksaksa amarah daripada orang lain untuk bersaing, mengamuk,
dan merumitkan  keadaan.

Dengarlah sebuah cerita lain tentang bagaimana raksaksa hodoh ini
menghancurkan sebuah rumahtangga lain. Keadaan rumahtangga Pak Harimau tidak
pernah tenang kerana Pak Harimau sering mengaum dalam kemarahan.  Raksaksa hodoh
membinasa rumahtangganya. Anak-anak mereka sering terkejut kerana pintu dibanting
berulang kali dan piring sering berterbangan. Pada suatu hari apabila gunung berapi
meletup dan raksaksa yang hodoh mengaburkan emosi Pak Harimau, dia melemparkan
pasu bunga ketika berperang mulut dengan isterinya. Pasu itu terkena kepala isterinya
sehingga dia tercedera parah.

Ketika raksaksa hodoh itu muncul, berdoa dan meminta ketenangan Roh
Kudus. Minta agar Tuhan memberi anda kekuatan untuk mematahkan leher raksaksa
yang hodoh ini dengan segera sebelum matahari terbenam.

Doa: Tuhan, tolong aku patahkan leher raksaksa yang hodoh agar ia tidak
membinasa aku dan orang yang aku kasihi.
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Hari 101
Tulang-Tulangku Menjadi Lesu

Renungan: Mazmur 32
Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, kerana

aku mengeluh sepanjang hari. (ayat 3)

Pernahkah tulang-tulang anda berasa lesu dan ngilu? Pasti anda mencari minyak
kayu putih dan mengurutnya. Ketika Daud berdiam diri atas dosanya sendiri, dia

amat menderita kerana seluruh jiwa raganya tersiksa dan dia mengeluh. Tulang-
tulangnya kehilangan kelembapan bagai daun di tengah-tengah musim panas kerana,
“Sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering,
seperti oleh teriknya musim panas.” (Mazmur 32:4)

Pernahkah anda berkabung atas dosamu seperti Daud? Adakah anda berasa
jiwa ragamu terpendam kepahitan dosa seperti lahar gunung merapi yang akan meletup
dan membinasa seluruh kehidupan anda?

Daud bersabda, “ Sebab itu hendaklah setiap orang soleh berdoa kepada-
Mu, selagi Engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu
tidak melandanya.” (Mazmur 32:6) Dosa bagai sungai deras yang mengalir dalam
kehidupan kita dan segala tebing-tebing sungai akan di hakis dan semasa air besar
datang segalanya akan hancur meluluh. Kita akan mati tenggelam di dalam kesedihan
sungai dosa.

Kehidupan berdosa membawa arah yang tidak menentu dalam kehidupan
kerana  kita tinggalkan arahan Tuhan. Daud bersabda, “Janganlah seperti kuda dan
bagal yang tidak berakal yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali dan
kekang, kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau.” (Mazmur 32:9)

Jangan biarkan dosa membisul dan bernanah dalam diri anda seperti yang
disabdakan nabi Yesaya, “Di mana kamu mahu dipukul lagi, kamu yang bertambah
murtad? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai
kepala tidak ada yang sihat: bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak
dibalut, dan tidak ditaruh minyak.” (Yesaya 1:6)

Apabila Daud mengakui dosanya, dia berasa bagai burung yang terlepas
dari sarang yang membelenggunya. “Berbahagialah orang yang diampuni
pelanggarannya, yang dosanya ditutupi.”  Akhirnya, dia dapat, “Bersukacitalah dalam
Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-
orang benar.” (Mazmur 32:11)
           Biarlah sumsummu dilembabkan oleh pengampunan dan pemulihan Tuhan
yang menjadi Penyayang jiwamu.

Doa: Bapa Penyayang, aku ingin mengakui segala dosaku. Sucikan aku dan
sembuhkan aku dari telapak kakiku hingga ke kepalaku.
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Hari 102
Aku Memiliki Polly Pocket

Renungan: Matius 18:6-10
Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang daripada anak-anak kecil ini.
Kerana Aku berkata kepadamu:Ada malaikat mereka di syurga yang selalu

memandang wajah Bapa-ku yang di syurga.(ayat 10)

Hari ini aku menitip temanku membeli Barbie Doll kerana syarikatnya
mengadakan jualan warehouse. Siapakah yang akan aku berikan Barbie Doll

itu? Apa? Diriku sendiri. Aku sungguh bertuah kerana teman aku tidak sahaja
membelikan Barbie Doll tetapi juga menghadiahi aku dua   boneka Polly Pocket dan
“The Eddie Brothers“  watak dari kartun Ice Age! Benarkah aku masih bermain
boneka?  Sewaktu kecil, jiran-jiranku, adik-adikku, dan aku jarang mempunyai boneka
tetapi sekarang kami tidak terlambat memiliki beberapa anak patung! Oh ya, Polly
Pocket ini boneka kecil yang boleh dibawa oleh seorang anak kecil sewaktu mereka
ke perjamuan. Tentu sahaja aku tidak membawa Polly Pocket dalam saku.
           Walaupun pada waktu kecil aku tidak memiliki boneka, aku tetap mempunyai
waktu yang indah. Aku bermain kad-kad kecil, tin-tin kosong, membuat boneka kertas
dan mempunyai sebuah rumah kecil di atas pokok jambu batu yang kami pergi setiap
petang untuk menikmati bayu.. Kadangkala aku bermain masak-masak bersama
sepupuku di hutan.

Kanak-kanak memerlukan waktu bermain yang memuaskan. Aku mengerti
mengapa anak-anak gadis kecil suka  boneka Barbie. Pada zaman kami pun kami suka
melukis gadis-gadis yang cantik dan melukis baju lalu mengguntingkannya untuk
boneka yang kami lukiskan. Naluri mendandan itu memang ada pada perempuan sejak
permulaan zaman….

Kanak-kanak sekarang mempunyai banyak permainan tetapi sedikit waktu
untuk bermain. Mereka terperangkap dalam daya usaha untuk mengasah kemahiran
untuk masa depan dan aku berasa waktu bermain  mereka sudah berkurangan.

Benarkah kadangkala anak-anak kita banyak menderita kerana kita mendesak
mereka belajar setiap masa? Adakah anak kita terpaksa mempelajari begitu banyak
kemahiran sekalipun kita sendiri pun tidak pelajari semuanya. Manakah masa bermain
yang indah? Adakah semua masa mereka dirampas oleh ibu bapa mereka dan guru-
guru mereka? Berilah anak-anak kecil waktu untuk bermain serta waktu untuk
bersembang dengan anda. Bermain bersama anak-anakmu dan mereka akan menyedar
bahawai orang dewasa juga boleh menikmati alam ini. Lupakah anda sewaktul anda
kecil, anda juga banyak merayu agar ibumu memberi lebih banyak waktu untuk
bermain? Oh ya, bermain dapat meningkatkan daya kreatif anak-anak kita.

 Doa: Bapa Penyayang, ingatkan aku anak-anakku juga memerlukan
waktu bermain.
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Tuhan Cinta Semua Anak
Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia.
Putih, kunning dan hitam, semua Tuhan cinta

Tuhan cinta semua anak di dunia.
Masing-masing indahlah, apa adanya

Seperti bintang di langit
Atau terang pagi yang indah.

Masing-masing indahlah,
Apa adanya.

Dalam naungan Allah, dunia menjadi indah.
(Lagu Jesus Loves The Little Children)
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Hari 103
Aku Dalam Tabungan Panah-Nya

Renungan: Yesaya 49
Ia telah membuat mulutku sebagai padang yang tajam dan membuat aku

berlindung dalam naungan tangan-Nya. Ia telah membuat aku menjadi anak
panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panah-Nya.

(ayat 2)

Anak panah selalu terikat erat pada pahlawan dan tersimpan selamat dalam tabung
panah-Nya. Pada waktu yang tepat, anak panah akan dipakai dengan tepat dan

mengena sasaran yang ingin ditujukan.
Ramai anak Tuhan ingin menjadi anak panah atau pedang tajam yang

digunakan oleh Tuhan. Biarlah kita disimpan di tabung-Nya dan dibentuk oleh diri-
Nya sebelum kita melayani. Kalau kita tidak pernah dibentuk oleh Tuhan melalui
pelbagai cabaran dan ujian kehidupan, kita mungkin tidak akan menjadi anak panah
yang runcing.

Samuel Brengle, pemimpin berbakat yang melayani Salvation Army banyak
tahun berkata demikian tentang perjalanan rohani dan kepemimpinan:

“Perjalanan rohani dan kepemimpinan rohani tidak dimenangi dengan
kenaikan pangkat tetapi oleh banyak doa dan tangisan. Ia dicapai melalui banyak
pengakuan dosa, penyelidikan hati dan kerendahan hati di depan Tuhan serta
penyerahan diri, pengorbanan setiap idola dalam hati. Juga disertai oleh pemelukan
salib secara berani, serta menatap kepada Tuhan Yesus yang disalibkan. Ia tidak
tercapai kerana kita mencari sesuatu yang hebat untuk diri kita sendiri tetapi seperti
Paulus, kita menghitung segala sesuatu yang diuntung itu sebagai kehilangan demi
Kristus. Ini adalah harga yang mahal, tetapi ia harus dibayar oleh pemimpin yang
tidak hangat-hangat tahi ayam, tetapi mereka yang memiliki  kepemimpinan rohani yang
benar, yang kuasanya diakui dan terasa di syurga, di dunia, mahupun di neraka.”

Jiwa seorang hamba Tuhan tidak sahaja dibentuk oleh kepandaian atau bakat
yang luarbiasa, tetapi oleh tangisan dan cabaran yang dihadapi dalam kehidupannya.
Penderitaan dan cabaran yang luarbiasa menajamkan panahnya. Tidak ada orang boleh
mengambil pucuk kepimpinan tanpa disiapkan oleh Tuhan. Paulus sewaktu memilih
pemimpin berkata, “Janganlah ia seorang yang baru bertaubat, agar  ia  menjadi
sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar
jemaah, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis.“ ( 1 Timotius 3:6,7)

Tinggallah dalam tabung Tuhan terlebih dahulu sebelum digunakan Tuhan.

Doa: Tuhan, bentuklah keperibadianku sehingga aku menyerupai
panah yang tajam dan tepat.
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Hari 104
Berjalan di atas bara, kaki tidak terluka?

Renungan: Efesus 5:1-21
Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut

sajapun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya
bagi orang-orang kudus. (ayat 3)

Percabulan dan penyelewengan seks telah menyebabkan banyak kehidupan manusia
menjadi porak peranda bahkan mendatangkan kebahayaan dalam kehidupan sendiri

mahupun insan lain di dunia. Kebahagiaan suami isteri terjejas, kepercayaan anak-
anak terhadap ibu bapa tergoncang, rasa hormat terhadap seorang bapa hilang
melayang, dan kepercayaan isteri terhadap suami menipis. Kedamaian dan kerukunan
rumahtangga tergugat apabila kekasih simpanan itu mengancam mendedahkan
skandal!

Tersilap selangkah, kita  mungkin akan membawa maut kepada orang yang
bermain dengan api. Usaha untuk menutup dosa tersembunyi mungkin menyebabkan
pendosa mengaturkan rancangan ngeri yang menggemparkan rumahtangga dan
masyarakat. Apabila pendosa tidak dapat menanggung tanggungjawab, dia akan
terdesak mengambil langkah yang ngeri. Dosa itu bergerak dalam serangkaian. Tersilap
selangkah maut dosa melilit dan mengaburkan hati nurani dan suara Tuhan.

Penulis Amsal berkata, “Dapatkah orang membawa api dalam lengan baju
dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah seseorang berjalan di atas bara
dengan tidak hangus kakinya?” (Amsal 6:26-27) Seorang perempuan sundal yang
molek mendekati anda, ingatlah amaran ini.

Betapa bodohnya setiap orang yang berzina, dia bukan sahaja
menghancurkan diri sendiri, terluka dan hilang kehormatan, namun nama baik serta
amarah yang tak kunjung padam melandainya kerana tubuhnya dirugikan (Amsal 6:23-
35) Pembalasan dendam dan pembunuhan yang menyayat hati mungkin akan terjadi
akibat dosa seks. Berdansa sekali dengan perempuan sundal, maut terundang!

Anda diundang ke suatu jamuan yang tidak sembrono, perkataan-perkataan
kotor sering tercurah daripada mulut orang yang berpesta pora. Lelaki dan perempuan
sering berciuman, berpelukan, dan mabuk percintaan. Semua hal yang tidak pantas
keluar dan minuman yang keras pun tersaji untuk awak. Ambil seribu langkah! Segera
keluarlah. Perjamuan seperti itu tidak memuliakan Tuhan, dan pelbagai percabulan akan
timbul akibatnya. Jangan masukkan api dalam lengan awak, nanti baju anda akan
terbakar.

Jangan lupa firman Tuhan yang bersabda, “…supaya engkau jangan
menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahunmu kepada orang lain,
supaya orang lain mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu,
jangan masuk ke rumah orang yang engkau tidak kenal dan pada akhirnya engkau
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akan mengeluh, jika daging dan tubuhmu dibinasakan.“ (Amsal 5:9-11)
Seorang bayi lagi ditemui di atas pelepah daun keladi dalam keadaan luka.

Siapa yang meninggalkannya di sana?  Nina yang berciuman dan berpelukan sewaktu
menghadiri perjamuan pesta pora sehingga menghasilkan buah larangan. Kelakuan
yang tidak senonoh ini telah mengakibatkan kepahitan dan maut kepada insan yang
kecil dan baru datang ke dunia ini. Seorang kekasih dibunuh dengan kejam kerana
sang kekasihnya tidak mahu mengakui cintanya lagi, dan tidak mampu mendengar
cerita selanjutnya?

           Bab terakhir ditutupi dengan kesedihan dan kengerian apabila kita bermain
api.

  Doa: Tuhan Yang Penyayang, aku ingin memuliakan nama-Mu
dalam setiap aspek kehidupanku.
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Hari 105
Hitunglah Waktumu

Renungan: Yohanes 7:6, 12:23,27; 13:1, 17:1
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh

hati yang bijaksana. (Mazmur 90:12)

Cara kita menggunakan waktu dalam kehidupan kita perlu dirancang dengan baik-
baik terlebih dahulu. Waktu kita merupakan suatu pelaburan. Pelaburan yang sia-

sia dan pemilihan yang kurang mantap mendatangkan kerugian bagi kita.
Tuhan Yesus begitu  sedar akan keemasan setiap detik yang diberikan kepada-

Nya. Kalau Dia malas dan tidak merancang, Dia tidak akan memenuhi misi-Nya di dunia
ini. Penebusan, pendidikan dan pemuridan 12 murid yang dipilih-Nya untuk
menggoncang dunia ini dengan firman-Nya memerlukan perancangan waktu yang arif.
Perancangan waktu yang bijaksana memampukan Dia bersabda, “Aku telah
mempermulia Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau
berikan kepadaKu untuk melakukannya.” ( Yohanes 17:4)

Waktu Tuhan Yesus digunakan untuk memuliakan Bapa-Nya, “Tetapi Yesus
menjawab mereka,  kata-Nya: “Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan.” (Yohanes
12:23). Waktu Tuhan Yesus digunakan untuk misi-Nya, “Sekarang jiwa-Ku terharu
dan apakah yang akan Kukatakan? Bapa, selamatkanlah Aku dari saat ini? Tidak, sebab
untuk itulah Aku datang pada saat ini. “ (Yohanes 12:27)

Waktu kita mudah dirampas kerana pelbagai desakan dan panggilan yang
tidak penting menuntut perhatian kita. Pastikan apakah kehendak Tuhan dalam
pengunaan waktu anda. Kita masing-masing bertanggungjawab merancang saat doa
kita, pembacaan firman Tuhan, kehidupan keluarga, waktu bersama isteri dan anak,
waktu pelayanan mahupun waktu penghiburan.

Kegagalan, kepincangan, dan kemandulan akan mewarnai kehidupan kita jika
kita tidak mampu merancang waktu dalam kehidupan kita. John Wesley dan F.B Meyer
yang mempengaruhi dunia  untuk Kristus telah membahagikan waktu mereka kepada
setiap lima minit dan kemudian mereka akan membuat setiap minit bermanfaat demi
Kerajaan Tuhan!

S. Truett Cathy, penemu Chick-fil-A, yang mempunyai 735 restoran di USA,
berkata bahawa setelah dia melihat seorang lelaki terjatuh dan meninggal dunia sewaktu
memanjat gunung, dia sangat berhati-hati dengan aturan waktu dan perniagaannya.
Oleh kerana kehidupan peribadi dan keluarganya teratur, dia dapat bekerja tanpa
perasaan takut kalau terjadi krisis kerana kekurangan waktu bersama keluarganya.

Doa: Tuhan Maha Kuasa, aku ingin menyerahkan setiap saatku ke dalam
tangan-Mu. Tolonglah aku melakukan sesuatu yang berguna bagi Tuhan.
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Hari 106
Perkataan Bagai Mutiara

Renungan: Amsal 21:19, Amsal 27:5, Pengkhutbah 3:1,7, Amsal 29:11
Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang

suka bertengkar dan pemarah. (Amsal 21:19)

Perkataan seorang isteri kadangkala boleh merunsing fikiran suami, menyakitkan
hatinya serta melebarkan jurang antara suami dan isteri. Sewaktu terjadi perselisihan

faham  akibat perbezaan keperibadian, banyak perkataan akan menambah kekerohan
kepada air rumahtangga. Kata-kata bagai pisau beracun dapat meracunkan
perhubungan dan merumitkan keadaan lagi.

Seorang isteri mesti belajar menenangkan jiwa dan berdoa kepada Tuhan
pada waktu ini, dan jangan terlalu mengikut emosi. Emosi yang meluap-luap akan
menyebabkan isteri mengemukakan perkataan yang tidak sedap didengar, atau melukai
ego suami. Tenangkan diri dan berdoa panjang. Minta agar Tuhan memberi anda waktu
yang tepat untuk bercakap dengan suami anda kerana, “Untuk segala sesuatu ada
masanya untuk apa pun yang di bawah langit ada waktunya.”(Pengkhutbah 3:1) “Ada
waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit; ada waktu untuk berdiam diri, ada
waktu untuk berbicara.” (Pengkhutbah 3:7)

Kebijaksanaan untuk bercakap tepat pada waktunya bagai mutiara dan
berlian. Perkataan yang berlebihan akan mendirikan tembok pemisahan, dan
menyebabkan suami lebih degil. Kalau perkataan itu dilepaskan seperti das tembakan,
semakin suami tidak mahu tanggalkan  sikap yang anda benci!

Contohnya, anda mahu suami anda lebih bertanggungjawab terhadap anak-
anaknya, lebih baik berdoa agar Tuhan mengubahkan hatinya sebelum bercakap
kepadanya. Meleteri suami menyebabkan dia meningkatkan jam pekerjaan di pejabat
dan memanaskan hati anda lagi.

Jika suami anda bergaulan dengan orang yang tidak baik, jangan segera
mencaci teman-temannya tidak berguna!

Berdoalah. Tenang dirimu di hadirat Tuhan agar Tuhan memberi kebijaksanaan
untuk mendekati suamimu. Waktu sunyi hendak ditingkatkan dengan doa agar Tuhan
bersabda kepada suami. Seandainya ada retakan atau perkataan pahit yang sudah
dilontarkan, mintalah belas kasihan Tuhan untuk mengeluarkan serpihan tembakan
itu daripada hati masing-masing.

Berdoa agar Tuhan menolong anda berdua berjalan serentak dan seirama.
Semakin lama anda berumahtangga, semakin anda serasi dan bukan semakin miring
rentak. Seiring sejalan bak bunga di padang, seiring sejalan, burung pun berkicauan.
Dinda! Kanda! Hati kita bernyanyi! Pepohon turut menyanyi.

 Doa: Tuhan yang sabar, ajarlah aku untuk bersabar terhadap suamiku.
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Hari 107
Berjalan Seiring

Renungan: Amos 3:3
Tetapi Yesus mengetahui fikiran mereka lalu berkata kepada mereka: “Setiap

kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap kota atau rumahtangga
yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan.“ (Matius 12:25)

Pasti setiap isteri mahu berjalan seiring dengan suaminya. Tentu mereka ingin
bersama suami seperti isi dengan kuku sepanjang hidup, dan rumahtangga tidak

terpecah-pecah dan bertahan sehingga bercucu-cicit. Berdoa bersama suami ialah cara
yang terbaik untuk menyatukan suami isteri. Doa akan menambahkan kekuatan kasih
seorang isteri terhadap suami khususnya pada waktu mereka tidak sabar lagi. Segala
perasaan negatif akan diubah di hadirat Tuhan yang Maha Kasih.

Berdoa bersungguh-sungguh bersama suami dapat meredakan perselisihan
faham dan menolong suami isteri untuk saling memahami. Suami isteri dapat bersatu
sewaktu menghadapi liku-liku rumahtangga. Sewaktu berada di hadirat Tuhan dalam
doa, suami isteri boleh mengubah sikap dan keperibadian yang menyebabkan
rumahtangga terpecah-pecah. Waktu berdoa dan berbincang akan mengajak suami
isteri sefikir, sehati, dan sejalan. Doa akan menolong suami isteri bertindak seiman
pada waktu membuat keputusan.

Berdoa bersama dapat memberi suami isteri suatu ketenangan yang luarbiasa
untuk menghadapi krisis rumahtangga. Kekuatan Tuhan dapat diandalkan pada saat
ini khususnya pada waktu rumahtangga dilandai ketakutan dan ketidakpastian. Doa
akan memberi bimbingan dan arahan Tuhan pada saat ini.

Saya masih teringat sepasang suami isteri yang pernah saya kenali. Apabila
suaminya merotan anak kecilnya, ibunya akan menjadi penasihat dan menjelaskan
tindakan suaminya. Sebaliknya takala isterinya yang mendisiplin anaknya, bapanya
menjelaskan kebijaksanaan isterinya.  Pasangan itu sering berdoa  bersama, serta
berdoa bersama dengan anak kecil mereka yang berumur empat tahun.  Pasangan ini
menunjukkan mereka seiring, sejalan, dan selalu berdoa sehingga kerukunan
rumahtangga mereka terjaga.

Siramilah rumahtangga anda  dengan doa yang tekun agar irama syurgawi
selalu bergema di rumahmu! Bersujud di hadirat Tuhan Penyayang yang menjadi
benang yang menyatukan semua anggota keluarga dalam kasih dan damai. Keretakan
keluarga tidak akan terjadi kalau anggota keluarga bukan sahaja makan bersama, main
bersama tetapi juga berdoa bersama.

Doa: Bapa Syurgawi, ajarlah aku selalu berdoa dan menjaga
kerukunan rumahtanggaku.
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Hari 108
Amarah

Renungan: Efesus 4:29-32
Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya tetapi orang bijak

akhirnya meredakannya. Amsal 29:11

Saloma tidak menyedari bahawa kemarahannya telah bersebar seperti barah.
Saloma membiarkan perasaan pahit itu berakar dalam dirinya serta menyemai sel

kanser yang cepat merebak ke bahagian lain dalam komunikasinya dengan suaminya.
Pertikaian mereka telah memisahkan jurang komunikasi dan membawa lebih banyak
masalah lain ke dalam rumahtangga mereka.

Suatu hari, Saloma berfikir mengambil jalan singkat lalu berkata, “Tak
bergunalah, biarlah saya hidup sendiri dan biarlah dia berjalan sendiri.” Saat perkataan-
perkataan ini muncul dalam fikiran dan sikap Saloma keutuhan rumahtangganya
terancam.

Seharusnya, Saloma mencurahkan segala perasaan pahit  kepada Tuhan serta
meminta Tuhan untuk  menyembuhkan hatinya serta memberi dia kesabaran. Tetapi
dia telah memisahkan dirinya daripada suami secara jasmani, emosi, mental kerana dia
tidak rela mengampuni suami yang digelarnya pendegil. “Aku tidak mampu berdoa
untuk suami saya kerana saya terlalu marah akan dia!” katanya.

Puji Tuhan, kawan rohaninya telah menasihati Saloma agar berdoa untuk
suaminya dengan sungguh-sungguh dan tidak lelah. Saloma menangis dan berdoa
untuk suaminya  walaupun  perasaannya terluka. Dengan pertolongan dan
penghiburan temannya, Saloma telah melakukannya sekalipun  suasana hatinya
sungguh pedih. Sewaktu dia melutut di hadirat Bapa bersama dengan temannya, dia
mencurahkan kemarahannya terhadap suaminya kepada Tuhan. Bapa Syurgawi
memberi dia belas kasihan dan kesabaran untuk mengatasi semua masalah.

Dia berseru lagi, “Tuhan, aku tidak mahu menggengam kemarahanku dan
membinasakan perhubunganku dengan suami. Aku mahu menyerahkan semua
perasaan marahku kepada Tuhan dan meminta agar Tuhan meredakan panas baranku.
Aku ingin mengakui bahawa suamiku telah melukai perasaanku dengan sikapnya.
Sembuhkan aku dan biarlah aku bersikap positif terhadap dirnya. Berilah aku kasih
dan belas kasihan yang berkelimpahan terhadap suamiku.”

Bersama dengan temannya, dia berdoa sehingga perasaan marahnya berubah
menjadi kasih yang baru bagi suamimu. Mentari kasih muncul lagi dalam kehidupan
rumahtangga Saloma dan dia tidak lagi  mudah memarahi suaminya. Suaminya pun
banyak berubah dalam sikapnya dan lebih bersikap penyayang.

Doa: Tuhan Penyayang, ajarlah aku selalu berdoa untuk suamiku lebih
daripada bergaduh dengannya.
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Hari 109
Hormatilah Suamimu

Renungan; Efesus 5:22-33
Bagaimana juga, bagi kamu masing-masing berlaku: kasihilah isterimu seperti

dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya. (ayat 33)

Suami dituntut untuk mengasihi isteri dan isteri dituntut untuk menghormati suami.
     Tentu sahaja seorang wanita tidak akan mengahwini seseorang yang tidak
dihormati olehnya. Jadi, kenapakah setelah berkahwin rasa hormat itu hilang?
Kenapakah suami selalu berasa isterinya tidak cukup menghormatinya?

Encik Salleh berasa tercabar apabila dia berasa isterinya tidak
menghormatinya dalam perkataan, keputusan mahupun dalam sikapnya. Puan Salleh
selalu mencaci suami dan sering menyedihkan suaminya. Encik Ben Salleh berasa
sangat dipermalukan apabila air mukanya dijatuhkan di depan anak-anaknya mahupun
teman-temannya. Isterinya menertawakannya dan berkata dia hanya pandai bersabung
ayam seperti Pak Pandir. Seharusnya isterinya mengagumi Encik Salleh dan
menyamakan dia dengan Pak Belalang yang bijak, bergaya  dan selalu berjaya. Encik
Salleh selalu kena marah Puan Salleh dan kebanggaannya sebagai kaum pria terampas!

“Pandai-pandai jagalah perasaan suami. Jangan ketawakan kelemahannya di
depan anak-anakmu,” ibu mertuanya cuba menasihatinya.

Puan Salleh tidak terlalu menitikberatkan kata-kata wanita yang beruban
kerana diduganya mertuanya sedang memihak anak lelakinya! Merepek sahaja. Puan
Salleh mengomel bahawa suaminya tidak setanding Pak Belalang yang bijak itu.

Janganlah jadi seperti isteri Pak Pandir. Berusaha memberi dukungan kepada
usaha yang dijalankan oleh suamimu dan jangan menghinanya. Jangan memandang
remeh kejayaannya atau titik peluhnya. Sekalipun suami anda melukai anda, jangan
membalasnya dengan memalukannya dalam perkara yang lain. Jika anda berbuat
demikian anda akan turun dari takhta hatinya dan tidak lagi menjadi ratu kehidupannya.
Kekalkan mahkota anda sebagai  ratu hatinya dengan menghormatinya selalu.

Sekalipun anda mempunyai peribadi yang lebih menonjol dan kemampuan
yang lebih besar, jangan lupa menghormati serta menunduk kepada suami sebagai
pemimpin rumahtangga.  Jika anda tidak bersetuju dengan keputusannya, berbincang
dengannya terlebih dahulu dan jangan mencacinya. Berperanan lebih sebagai
penasihat daripada menjadi pemimpin keluarga. Jangan pula menuduh dia tiada
bertulang dan kekeringan kelakian kalau anda sudah menukar peranan dengannya!

 Jangan jadikan suami anda obor-obor kerana dia juga berpendirian dan berakal.

Doa: Tuhan, tolong aku menjadi seorang isteri yang menghormati suamiku
dan menghormati dia sebagai pemimpin keluarga.
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Hari 110
Pandangan Tuhan

Renungan:Amsal 23:9, Amsal 18:2, Amsal 20:3, Amsal 9:10
Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi

siapa berlaku dengan bijak akan selamat. (Amal 28:26)

Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah
yang menguji hati. (Amsal 21:2). Doa dan didiklah anak-anak kita untuk menimbang

segala sesuatu dari segi pandangan Tuhan sejak kecil agar mereka dapat membuat
keputusan bijak sewaktu mereka mendewasa. Tentu sahaja hati kita akan berkecaian
seandainya anak kita membesar sebagai seorang yang bebal dan tidak dapat
membezakan antara keputusan yang berkenan kepada Tuhan dan keinginan hati sendiri.

Berdoa agar anak-anakmu dipenuhi Roh Kudus dan sudah belajar
kebijaksanaan sejak dia masih kecil.  Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan
mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. (Amsal 9:10) Dasar yang paling
unggul untuk seorang anak adalah hikmat dan takut akan Tuhan. Sewaktu menatang
anak bagai minyak yang penuh, jadikan cita-citamu yang terutama itu mendidik anak
mengenal Yang Maha Kudus, dan kepekaan mendengar bisikan Roh Kudus.

Ajarlah anak-anakmu bahawa tidak semua nasihat dan pandangan dunia
ini berkenan kepada Tuhan. Pastikan pandangan anda dan sikap kehidupan rohani
anda sendiri juga berlandaskan firman Tuhan.  Merenungi firman Tuhan bersama
dengan anak merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan kerana anak kita cepat
bertumbuh dan mereka akan terdedah kepada pelbagai ajaran lain.

Yesus belajar kebijaksanaan sejak Dia masih baru berumur dua belas tahun.
Tiap-tiap tahun orang tua Yesus akan ke Yerusalem pada Hari Raya Paskah. Ketika
itu, Yesus baru berumur dua belas tahun dan pun pergilah seperti yang lazim pada
hari raya. Sehabis hari perayaan itu, tinggallah Yesus tanpa diketahui orang tua-Nya.
Sesudah tiga hari mereka menemukan Dia dalam Bait Allah. Dia sedang duduk di
tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan kepada mereka.

“Dan semua orang yang mendengar Dia sangat hairan akan kecerdasan-Nya
dan segala jawapan yang diberikan-Nya. Dan ketika orang tua-Nya  melihat Dia,
terceganglah mereka, lalu kata ibu-nya kepada-Nya: “Nak, mengapakah Engkau berbuat
demikian terhadap kami? Bapa-Mu dan aku dengan cemas mencari Engkau.” Jawab-
Nya kepada mereka: “Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku
harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?” Tetapi mereka tidak mengerti apa yang
dikatakan-Nya kepada mereka. Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret; dan
Dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibu-Nya menyimpan semua perkara di dalam
hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat-Nya dan besar-
Nya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.” (Lukas 2:47-52)
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Betapa banyak ibu bapa begitu bangga akan kepandaian anak-anak mereka
sewaktu kecil, dan akan berasa gembira kalau mendengar orang lain memuji anaknya,

Bagaimana pula kalau kita melentur rebung ini untuk mengasihi Tuhan dan
mendengar firman Tuhan serta bisikan Roh Kudus sejak kecil. Ini bukanlah misi yang
mustahil!

Doa: Tuhan Yang Maha Kudus, tolonglah aku mengajar anakku selalu
bertambah hikmatnya dalam Tuhan sehingga dia dikasihi Allah dan manusia.

Mengasihi Tuhan
Oh Tuhan

Berikanlah kami kebijaksanaan-Mu
Untuk mendidik anak kami menempuh arah kehidupan yang benar

Berikan anugerah-Mu kepada setiap anak kami
Agar mereka mendewasa dan memancarkan Kristus

Berikanlah kami kekuatan untuk hidup kudus
Agar anak kami juga belajar membenci dosa

Berikan kami kasih-Mu
Untuk mendidik anak anak kami mengasihi Engkau dengan

sepenuh hati
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Hari 111
Pakailah Kalung Kebenaran

Renungan: Mazmur 15
....yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. (ayat 4)

Orang yang mempunyai kemurnian kekristianan yang tertinggi tidak akan berubah
biarpun situasi dalam kehidupannya berubah dengan ngeri. Walaupun dia

terpaksa kerugian, dia tidak menukarkan kemuliaan nama Tuhan demi mempertahankan
dirinya. Dia tetap berpegang pada tahap moral yang dituntutkan oleh Tuhan walaupun
dalam keadaan terdesak.

Tempat yang paling baik untuk menguji iman seorang Kristian ialah di dunia
perniagaan.

Adakah kita berpegang pada prinsip kita sekalipun itu bererti kerugian?
Adakah kita tetap menjunjung firman Tuhan sekalipun tawaran yang menarik

tetapi tidak jujur diajukan di depan mata kita? Sewaktu ujian seperti ini datang, adakah
kita memberi pelbagai alasan? Adakah selembar cek akan menyebabkan kita
mengadaikan iman kita?

Banyak orang Kristian menggadai iman demi merebut kesempatan perniagaan
sekalipun itu mendatangkan kerugian kepada orang lain dan mencemarkan nama Tuhan

Cara kita berurusan dalam perniagaan  menjadi teladan kepada anak-anak
kita.  Orang benar yang bersih kelakuannya berbahagialah keturunannya. (Amsal 20:7).
Apakah gunanya kalau anak-anak kita mewarisi kekayaan kita namun ini semua berasal
daripada penipuan? Selain daripada memperoleh duit yang kita tipu mereka juga
mewarisi sikap menipu dan berbohong. Mereka lebih baik mewarisi sifat yang jujur
dan moral yang tinggi daripada ibu bapa mereka.

Orang yang berurusan dengan jujur juga dapat hidup aman dan tenang.
Mereka tidak takut kalau perbuatan mereka didedahkan dan gambar mereka tersiar
dalam suratkhabar.

Dengan perasaan bangga, mereka dapat mengakui bahawa mereka telah
melakukan yang terbaik bagi Tuhan. “Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi
siapa berliku-liku jalannya akan diketahui.” (Amsal 10:9) Pakailah kalung kebenaran
pada lehermu selalu sewaktu berurusan dan berniaga. “Janganlah kiranya kasih dan
setia meninggalkan engkau! Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh
hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah
serta manusia.” (Amsal 3:3,4)
           Ujian yang terbaik untuk menentukan ketulenan kekristenan seseorang ialah
melalui cara dia berurus niaga.  Adakah kita mengambil kesempatan untuk merugikan
orang lain dan mencari keuntungan yang tidak adil?

Doa: Tuhan Maha Kudus, aku ingin kalungkan kebenaran dan kesetiaan-Mu
sewaktu berurusan dengan manusia.
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Hari 112
Aku berpuasa dan berdoa

Renungan: Nehemia 1
Ketika kudengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama
beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit.

(ayat 4)

Bagaimanakah anda bereaksi sewaktu mendapat berita yang kurang
menyenangkan? Adakah anda menangis dan terus menanyakan Tuhan kenapa

hal ini harus terjadi kepada diri anda? Mungkinkah anda terburu-buru mencari jawapan
untuk masalah ini? Pernahkah anda mempersalahkan orang lain yang menyebabkan
masalah ini? Larikah anda?

Nehemia tahu jawapan segala masalah terletak pada doa. Ketika mendengar
tentang kesukaran besar yang dihadapi oleh umat Tuhan, dia berdoa, “Ketika kudengar
berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa
dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit.” (Nehemia 1:4)

Dia tahu telinga Tuhan yang bersedia mendengar dan bercampur tangan
sungguh penting, “Berilah telinga-Mu dan bukalah mata-Mu dan dengarkanlah doa
hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam…” (Nehemia
1:6).

Nehemia tidak melarikan diri dari tanggungjawab sewaktu diberitahu bahawa
umat Tuhan berada dalam keadaan sukar. Tembok kota sudah terbongkar dan pintu-
pintu gerbang terbakar. Dia percaya kekuatan Tuhan dan beriman kepada tangan-Nya
yang kuat, “Bukankah mereka ini para hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Engkau
bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat?”
(Nehemia 1:10)

Demikian juga William Carey, seorang  misionari  yang dipanggil ke India
tidak mudah kecewa ketika menghadapi masalah dalam pelayanan. Pada Febuari 6,
1794, dengan berbekal sedikit bekalan, keluarga Carey telah menghala ke India. Mereka
dijanjikan tempat tinggal di “Salt Department Bungalow” sekiranya tidak ada orang
menghuni di sana.  Setiba di sana, rumah itu ada penghuni. Willam Carey ketegangan
kerana dia tidak tahu kepada siapakah yang dia harus meminta pertolongan. William
Carey berseru kepada Tuhan dan beriman kepada yang Maha Kuasa. Dia tahu
panggilan ke India memang kehendak Tuhan dan tidak ada sesuatu akan
menghalanginya. Sejenak itu jawapan untuk pertolongan mengetuk di pintunya.

Charles Short, penolong Salt Department Syarikat India yang masih bujang
menyambut keluarga Carey ke rumahnya dan mencukupi segala yang diperlukan oleh
keluarga ini. Tuhan tidak mengecewakan William Carey pada saat keperluannya, dia
juga memberkati lelaki bujang ini. Tuhan telah banyak mengajar Carey bahawa sewaktu
manusia gagal membantu, Tuhan selalu sedia membantu.
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Pertolongan selalu datang dari takhta Tuhan dan Carey tidak pernah
melupakan hal ini selama pelayanannya di India. Kadangkala secara manusiawi, kita
tidak mampu mencapai sesuatu, Tuhan selalu memampukan. Dengan memegang tangan
Tuhan, William menempuh pelayanan yang hebat di India dan menunaikan kehendak
Tuhan dalam kehidupannya.

Adakah anda akan tinggalkan pelayanan sewaktu menghadapi kesukaran?

Doa: Tuhan yang Maha Kuasa, aku hanya bersandar pada tangan-Mu
yang kuat.

Nyatakan Kehendak-Mu
Kehendak-Mu O, nyatakanlah di dalam hatiku

Aku menyerah
Aku percaya

O nyatakan Tuhan

Nyatakan kehendak-Mu dalam hatiku
Nyatakan ya Yesus
tenangkan jiwaku

Nyatakan kehendak-Mu
Sucikan hidupku

Nyatakanlah ya Yesus
Kuatkan hamba-Mu

Nyatakan kehendak-Mu
hatiku milik-Mu

Nyatakan ya Yesus
Pimpinlah hidupku

B.B. Mc Kinney
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Hari 113
Bilakah Tuhan Yesus Kembali?

Renungan: Matius 24
Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak

seorangpun mengambil mahkotamu.(Wahyu 3:11)

Hal ini sungguh lucu tetapi nyata! Bayangkan hal ini terjadi kepada keluarga
saya pada tengah malam beberapa tahun yang lalu. Aneh tetapi nyata. Pada suatu

malam, adikku tidak dapat tidur, lalu dia memasang televisyen. Kebetulan pada waktu
itu tersiar berita CNN mengenai hari kiamat dunia ini dan laporan tentang keadaan
di pelbagai sudut dunia. Di Perancis, banyak orang sudah terangkat entah ke mana
dan banyak orang sudah hilang di jalanraya! Di Beijing jalanraya kosong!

Adikku yang mungkin masih dalam alam mimpi telah menelefon semua
anggota keluarga serta meminta semua orang memasang televisyen yang melaporkan
hari kiamat. Aku memasang televisyen dalam keadaan yang sangat mengantuk!  Kami
sekeluarga yang dikejutkan pun saling menelefon serta membuat pertaubatan jika
berdosa bahkan datuk dibangunkan dan disuruh bertaubat kerana Yesus sudah datang.
Anak-anak kecil disuruh bangun untuk bertaubat dan meminta pengampunan kalau
pelayanan mereka belum yang terbaik.  Semua orang meminta pengampunan sekira
pelayanan dan kehidupan tidak cukup memuaskan hati Tuhan!

Menurut laporan CNN, batu asteroid akan jatuh dan bencana besar akan
menimpa segera. Hanya pada akhir filem itu baru kami sedar itu bukan berita CNN
tetapi hanya satu filem yang ditayangkan dalam bentuk berita CNN!

Tuhan Yesus mungkin akan datang esok atau bertahun-tahun kemudian
namun kita diminta agar berpegang pada apa yang diberikan kepada kita dan
memastikan mahkota yang diberikan Tuhan tidak dirampas!

George Muller, pemimpin di Plymouth Brethren pernah bersaksi tentang
pengalamannya, “Pada Julai 1829, Tuhan berkenan menyatakan kebenaran tentang
kedatangan-Nya di hatiku dan menunjukkan kepada aku bahawa aku telah berkesilapan
besar kerana hanya berpeluk tubuh dan tidak mengambil berat tentang pertaubatan
dunia. Peristiwa ini mendatangkan kesan seperti ini. Di batinku yang terdalam, aku
tergerak oleh simpati yang besar untuk pendosa yang binasa dan seluruh dunia yang
tertidur akibat kejahatan musuh.

Lalu aku mulai berfikir, “Mengapakah aku tidak melakukan yang terbaik bagi
Tuhan Yesus dan berusaha membangunkan gereja yang tertidur sebelum kedatangan-
Nya?”

Kita memang tidak dapat bernubuat bilakah kedatangan Tuhan Yesus namun
tanda-tanda perkembangan peristiwa di dunia kita memberitahu kita kedatangan-Nya
tidak lama lagi.

Adakah kita terlalu asyik dengan kesenangan atau penderitaan kehidupan
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kita sehingga kita lupa akan kedatangan-Nya?
Bersiap sedia selalu kerana trompet kedatangan-Nya akan ditiup bila-bila

masa!

Doa: Tuhan, aku mahu selalu bersiap sedia untuk kedatangan-Mu agar
Engkau tidak kecewa dengan aku pada waktu kedatangan-Mu.

Waktu Namaku Dipanggil

Bila tiba hari Tuhan
Di dunia terdengar nafiri berbunyi

Serta Tuhan Yesus datang dengan kemuliaan
Waktuku dipanggil, aku menjawab `Ya`

Pada fajar yang abadi itu
Yang kudus berhimpun dalam syurga baka

Dan memuji Penyelamat dengan pujian
Waktuku dipanggil, aku menjawab `Ya`

Patut aku berjuang
Bagi Tuhan hingga malam genap

Dan kabarkan kasih dan anugerah-Nya
Bila dalam dunia kerjaku lengkap

Lalu aku dipanggil, aku menjawab `Ya`

J.M Black
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Hari 114
Engkau Menaikkan Aku Kembali

Renungan: Mazmur 71:20-24
Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan

malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera
raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. (ayat 20)

Penderitaan yang kita alami mungkin begitu dalam, kita seakan-akan  sudah melalui
tsunami hidup yang dahsyat. Kesusahan dan malapetaka datang bertubi-tubi

sehingga kita berasa ngeri menghadapinya. Anda tertanya-tanya, “Adakah aku akan
masih hidup setelah mengalami semuanya ini?” Dari lubang yang paling gelap, tangan
Tuhan akan menaikkan kita kembali.

Sewaktu mengalami ribut dalam kehidupan, jangan kecewa kerana Tuhan
berjanji tidak akan meninggalkan kita. Sedalamnya penderitaan kita pun, Tuhan dapat
mengangkat kita agar kita dapat berjalan dalam air yang berombak. Jangan ragukan
kebaikan Tuhan. Dia selalu dekat untuk memberi penghiburan dan ketenangan dalam
jiwa kita. Tuhan akan memberkati jiwa kita sehingga kita menjadi lebih baik. “Sebab
penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang
melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.” ( 2 Korintus
4:17)

Barbara Johnson yang menghadapi penderitaan berat bersaksi, “Perkataan
Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4:17 sangat nyata kepada saya kerana saya telah
melihatnya menjadi kenyataan melalui beberapa cara secara duniawi. Setelah dua
anakku terbunuh dan ketika yang ketiga menghilangkan diri dengan gaya kehidupan
homoseksual, aku telah berada di bilikku selama setahun serta menghitung bunga-
bunga mawar pada kertas dindingku.

Kemudian dalam keadaan merana, aku memacu keretaku, menekankan gas,
dan ingin memandu hingga ke pinggir lalu mengakhiri kehidupanku tetapi sesuatu
menarik aku. Di sudut yang paling gelap dalam mindaku, ada pengharapan yang hidup
disanubari.

Janji-janji Tuhan mengalir kepada aku, dan aku tidak mengakhiri kehidupan,
sebaliknya aku berserah kepada Tuhan. Saya hanya berdoa, ‘Apa saja Tuhan!’ Aku
meletakkan tanganku pada tangan Tuhan dan bersama dengan-Nya menghadapi yang
seterusnya…Aku berfokus pada penyembuhan syurgawi untuk  luka-luka lamaku
yang pernah menghantui kehidupanku sambil menolong orang yang memerlukan
pengharapan serta pemulihan daripada Tuhan.

Dengan menolong mereka untuk memulih secara luarbiasa, aku boleh bersama
mereka untuk merayakan penyembuhan syurgawi kerana penderitaan mereka
digantikan dengan pengharapan.”

Penderitaan Barbara Johnson memberinya hak untuk menjangkau mereka
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yang diseret ke pusaran sungai penderitaan yang deras.

Doa Barbara Johnson:
Bapa, seperti Engkau telah mengangkat aku dari air yang liar banyak kali

pada masa lampau,
 aku ingin menjadi tali penyelamat kepada mereka yang terperangkap dalam

pusaran arus yang ngeri.
Gunakan aku, Tuhan, dalam kesakitan dan kesihatan,

 untuk membuat jalan lebih mudah bagi orang yang sedang menggomol
cabaran hidup.

Buah Anggur Yang Diperas

Buah anggur perlu diperas untuk menjadi arak,
Buah zaitun perlu ditekan untuk minyaknya,

O, Tuhan, perlukah aku menderita untuk berbau semerbak
Aku bersyukur sekalipun aku menangis,

setiap titisan pasti ada keharuman syurgawi.
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Hari 115
Tanggalkan bebanmu

Renungan: Lukas 6:25-34
Terpujilah Tuhan! Hari demi hari Dia menanggung bagi kita; Allah adalah

keselamatan kita. (Mazmur 68:20)

Fajar menyingsing
Fajar menyingsing sebagai hadiah untukku

Desis angin menghembus bulu roma tanganku
Ku tersentak dan ku berasa kehadiran-Nya

Ku rasa hari ini disemi bahagia oleh Penyelamatku
Ku buka lembaran ini dengan ribuan sukacita

Oh anakku....Dia berbisik dengan alunan suara
Yang menusuk sampai getaran pembuluh darahku,

`Tanggalkan bebanmu anakku.....
Fajar pada hari ini menyambut usiamu.

Jangan takut akan penderitaan yang engkau alami.
Aku angkat engkau sehingga engkau berterbangan lebih tinggi.

Aku sambut yang baru dengan iman yang kuat
Disirami kata-kata manis dari firman  Tuhan

Bukan hari ini sahaja bahkan untuk hari esok
Aku mengukir senyuman manis atas bingkisan-Nya

Aku melangkah lagi dengan kehadiran-Nya.

(bingkisan sajak Hari Jadi daripada Jumita Tance)

Anda menyambut hari jadi lagi. Adakah anda semakin banyak beban dalam
kehidupan anda kerana usia anda meningkat?

Pemazmur berkata mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap
Allah di Sion. (Mazmur 84: 8)  Mereka begitu yakin bahawa sewaktu mereka melintasi
lembah Baka yang kering, Tuhan akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air,
bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. (Mazmur 84:7)

Doa: Tuhan, Engkaulah perisai dan mentari, Engkau tidak menahan kebaikan
kepada orang yang mengasihi-Mu.
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Hari 116
Iman Yang Teguh
Renungan: Ibrani  11:36-40

Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan
(ayat 36)

Cerita Alkitab tidak selalu menceritakan kehidupan umat Tuhan yang selesa dan
tidak menderita. Kitab Ibrani menceritakan ada pula yang diejek dan didera

bahkan yang lain dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh
dengan pedang; mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing
sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka.
Mereka mengembara di padang gurun dan  pergunungan, dalam gua-gua dan celah-
celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun
iman mereka telah memberikan mereka suatu kesaksian yang baik. (Ibrani 11:36-40)

Berhenti dan berfikir sejenak.
Benarkah kita tidak perlu menderita kerana kita beriman? Ajaran Tuhan Yesus

bertentangan dengan cara kita berfikir, Dia bersabda, “Setiap orang yang mahu
mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku.”
(Matius 16:24)  Kayu salib ialah lambang penderitaan.

Dia juga bersabda, “Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya jikalau sebiji
gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja; tetapi jika ia mati,
ia akan menghasilkan banyak buah.” (Yohanes 12:24)

Seringkali apabila kita membaca ayat-ayat tersebut bukankah kita berusaha
mentafsir dengan cara yang bertentangan dengan bisikan roh dalam hati dan hati
nurani kita? Kita berkata, “Ya, ayat-ayat ini kemungkinan sesuai pada zaman itu tetapi
bukan untukku kerana aku mahu hidup dalam kegembiraan sahaja.”

Kecewakah hati kita kalau kita mengetahui berikut?
Petrus disalibkan terbalik.
Yakub, anak Zebedee, dan Matius dibunuh dengan pedang.
Yohanes mati secara alamiah namun pernah disiksa dengan minyak mendidih.
Andreas disalibkan perlahan-lahan dengan diikat tali.
Yakub dan Simon juga disalibkan.
Thomas ditusuk oleh  tombak.
Bartholomew disalibkan.
Thaddaeus dibunuh oleh panah.
Yakub, adik Yesus dilempari batu.

Bagaimanakah kita tafsirkan peristiwa-peristiwa ini? Bukankah iman dan
pengorbanan mereka memberi kesaksian yang baik kepada kita?
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Doa: Tuhan yang pernah menderita, tolonglah aku memikul salibku dengan
penuh beriman agar kesaksian aku dapat menyinari kasihku akan Engkau.

Tuhan Aku Bayangkan...

Tuhan, aku bayangkan diriku berjalan
di Getsamani bersama-Mu.

Di sini aku melihat kegelapan menutupi jiwa-Mu.
Di kesunyian Taman Getsamani, aku melihat konflik jiwa-Mu.

Aku menyelami perasaan kepahitan-Mu.
Di sini aku belajar mencari kehendak Tuhan

walaupun itu cawan kepahitan.
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Hari 117
Tuhan Tidak Adil

Renungan: Yesaya 53
Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulut-
Nya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian; seperti induk domba

yang kelu di depan orang-orang yang menggunting bulunya,
ia tidak membuka mulutnya. ( ayat 7)

Pernah anda berseru dan menangis, “Tuhan, kenapa Engkau tidak adil.” “Tuhan,
kenapa hal yang buruk ini harus terjadi kepada diriku?”

Sewaktu anda sudah menangis dan kehilangan tenaga, berdiam diri dan
menjawab yang berikut:-

a. Adakah kayu salib itu adil bagi Tuhan Yesus? Jawapan kita “tentu tidak”
kerana kayu salib itu tempat bagi orang yang membuat kesalahan besar.
Sebaliknya, Tuhan Yesus yang suci, adil dan tidak bercacat cela telah
menanggung penghukuman yang begitu dahsyat kerana dosa kita.

b. Adakah kematian Tuhan Yesus demi menebus dosa manusia itu adil? Sudah
tentu  “tidak” kerana seharusnya aku yang harus bertanggungjawab dan
mati untuk dosa sendiri kerana kita layak menerima  setimpalnya.

c. Adakah perjalanan yang penuh dengan ejekan dan cemuhan adil bagi Yesus?
“Tidak” Seharusnya kita menerima ejekan dan cemuhan kerana dosa aku.

d. Adilkah Tuhan Yesus bekerja sebagai tukang kayu dan tinggal secara
sederhana? “Sudah tentu tidak” kerana sebaliknya Dia seharusnya tinggal
dalam keadaan selesa di istana.

Kalau kita cuba mengerti kehidupan Tuhan Yesus di dunia ini, kita akan
bersetuju bahawa banyak perkara yang  tidak adil juga terjadi kepada mereka yang
baik. Tuhan  Yesus tidak berseru, “Tuhan, Engkau tidak adil!” Sikap-Nya yang tidak
mengasihani Diri dan menanyakan keadilan Tuhan telah memampukan Dia berjaya
menyelamatkan seluruh dunia.

Ketika anda berasa seperti domba yang dibawa ke pembantaian, jangan
menggomel “Tuhan tidak adil” kerana anda tidak dapat menjadi berkat kepada orang
lain, apalagi memenuhi rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupanmu kalau anda
bersikap begitu. IanMac Pherson berkata, “Cawan yang paling pahit daripada Kristus
jauh lebih baik daripada menghirup daripada cawan yang manis tanpa Dia.”

Doa: Tuhan, Engkau Tuhan yang adil dan saksama dalam segala cara
sewaktu Engkau membentuk aku.

Hakcipta @ Upstream Publishing



Bayu Pengharapan 1 4 4

Hari 118
Penderitaan Itu Sekolah Yang Paling Susah

Renungan: Efesus 2:4
Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini.

Kerana itu kami tidak tawar hati. (2 Korintus 4:1)

Pelajaran yang terindah sewaktu mengalami penderitaan ialah kita belajar
mengasihi dan mempercayai Tuhan walaupun kita menghadapi krisis. Sekalipun

penderitaan melanda, kita tetap melayani Tuhan tanpa memahaminya. Damai yang
dialami di tengah-tengah penderitaan akan memberi kita dukungan dan penghiburan
syurgawi.

Sabrina Wurmbrand telah mengalami penderitaan di kem Romania.
Penderitaannya diceritakan dalam buku yang bernama “The Pastor’s Wife” (Isteri
Gembala Sidang). Beginilah cerita yang menyayat hati:

“Pada keesokan pagi, seorang pegawai datang dan menyuruh aku untuk
mengemaskan barang aku. Pada hari yang sama, aku diutus ke Kandang Babi Negara
di mana 50 wanita menjaga beratusan babi. Beberapa tahun ini aku begitu menderita
tetapi inilah saat yang paling berat. Makanan kami sangat kurang. Kami menyeret
kaki kami pada pukul 5 pagi, dan masih berpakaian compang camping dan kotor untuk
memberi makanan kepada babi. Najis yang lecak hampir membanjiri lutut kami; ia satu-
satunya kotoran yang tidak pernah membeku. Suatu bau yang sangat busuk menusuk
dan menembusi setiap ruangan atap-atap kami. Ia juga melekat pada rambut dan tubuh
kami…Kami lebih menderita daripada anak sesat yang diceritakan dalam Alkitab: kami
mengenyangkan perut kami dengan kulit-kulit yang babi pun tidak mahu makan.

Semua erti hidup telah diraut dari benda-benda sekelilingku. Maut
mengancam jiwaku. Hidupku hanya airmata dan kehampaan yang tidak pernah aku
alami sebelum ini dan suatu seruan muncul dari hatiku: “Tuhanku, Tuhanku, mengapa
Engkau meninggalkan aku?”

Usahaku untuk membersihkan najis semakin hampa; seakan-akan kami sedang
membersihkan dunia. Setiap hari kami bermula dengan kelaparan. Walaupun kami
sudah letih dan lapar setengah mati, kami terpaksa menolak gerabak yang dipenuhi
dengan najis yang bertumpuk-tumpuk. Aku tahu tidak ada pengharapan bagiku, atau
dunia ini, dan hanya menunggu ajal.

Dari segi batin, aku seharusnya tidak hidup lama tetapi  dengan gembira aku
telah bertahan berminggu-minggu. Aku yakin Tuhan mendengar doaku dan telah
mengeluarkan aku menurut rancangan-Nya. Aku telah mempelajari pelajaran yang
sangat mendalam, untuk minum daripada cawan pahit, dan sekarang aku bersyukur
kerana aku telah melalui sekolah yang susah ini, yang mengajar aku mengasihi yang
Tertinggi sekalipun Tuhan tidak memberi aku apa-apa kecuali penderitaaan, aku tetap
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mencintai Dia.”

Doa: Tuhan yang berbelas kasihan, aku ingin percaya dan mengasihi-Mu
di tengah-tengah penderitaan yang dahsyat..

Tuhan, Aku Bayangkan...

Tuhan, aku bayangkan aku bersama-Mu
menghadapi Pilatus dan Herodus.

Di sini aku melihat bagaimana Engkau dihina.
Di tengah-tengah ejekan dan penghinaan,

Engkau begitu tabah dan sabar.
Aku menyelami kesabaran, dan

keteguhan jiwa-Mu.
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Hari 119
Penderitaan Yang Paling Besar,
Kemenangan Yang Paling Hebat

Renungan: Matius 27:45-56
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke
dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja; tetapi jika ia mati, ia akan

menghasilkan banyak buah. (Yohanes 12:24)

Saat kematian Tuhan Yesus merupakan saat yang paling menderita dan menyayat
hati. Kesakitan-Nya bukan sahaja kesakitan jasmani kerana dipaku dan ditusuk

tetapi penderitaan yang terpedih kerana terpisah daripada Allah Bapa akibat dosa
manusia. Dosa manusia yang berabad-abad dan beraneka jenis terpikul atas kayu salib
dan kehitamannya menyebabkan Allah Bapa memisahkan Diri-Nya daripada Tuhan
Yesus.  Allah  Bapa tidak tahan melihat dosa pembunuhan, pemfitnahan,
pembohongan, penipuan, perzinaan, pemburitan, dan pemberontakan.

Dengar seruan kepahitan-Nya di kayu salib, “Mulai dari jam dua belas
kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam tiga. Kira-kira pada pukul tiga
berserulah Yesus dengan suara nyaring: “Eli, Eli, lama sabakhtani?” Ertinya: “Allah-
Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku? Mendengar itu, beberapa orang
yang berdiri di situ berkata: “Ia memanggil Elia.” Dan segeralah datang seorang
daripada mereka; ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam,
lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-
orang lain berkata: “Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan
Dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawa-Nya.” (Matius
27:49-50)

Di tengah-tengah kepahitan dan kesakitan, Tuhan Yesus diejek dan
ditambahkan dukanya dengan anggur asam. Orang yang tidak mengerti menertawakan
kekalahkan Tuhan Yesus di kayu salib, suatu penderitaan yang begitu besar. Mereka
hanya melihat maut menyelubungi Tuhan Yesus dan kubur-Nya sahaja.

Kematian Tuhan Yesus bererti dosa manusia tertebus di kayu salib dan
perhubungan antara manusia dan Allah Bapa dipulihkan semula. In dilambangkan oleh
tabir Bait Suci yang terbelah dari atas sampai ke bawah, “Dan lihatlah, tabir Bait Suci
terbelah dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu
terbelah.” (Matius 27:51)

Saat kematian Tuhan Yesus juga saat kebangkitan, “Dan kuburan-kuburan
terbuka dan banyak orang kudus yang meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan
Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan
diri kepada banyak orang.” (Matius 27:52-53)

Maut dikalahkan dan pintu syurga terbuka kepada mereka yang menerima
kenyataan penderitaan Tuhan Yesus, “Kerana begitu kasih Allah akan dunia ini,
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sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang
percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan diselamatkan oleh Dia.” (Yohanes 3:16)

Penderitaan yang paling hebat dan kemenangan yang paling hebat telah
dicapai oleh Tuhan Yesus untuk sejagat pada saat yang sama!

Doa: Tuhan Yesus, jika aku mengatasi saat yang paling menderita aku juga
mencapai kemenangan yang terbesar!

Tuhan, Aku Bayangkan.......

Tuhan, aku bayangkan aku bersama-Mu,
sewaktu Engkau dicambuk.

Di sini daging-Mu terkoyak dan kesakitan-Mu melarat.
Di tengah-tengah kesakitan-Mu, Petrus menyangkal Diri-Mu.

Aku menyelami perasaan kesabaran-Mu,
dan kasih-Mu akan Petrus.

Di sini aku belajar kesabaran sekalipun dikecewakan.
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Hari 120
Perkabungan

Renungan: Mazmur 39:13-14
Dan Daud sangat terjepit, kerana rakyat mengatakan hendak melempari dia

dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing kerana
anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya

kepada Tuhan, Allahnya. (1 Samuel 30:6)

Sewaktu anak Tuhan menghadapi perkabungan, dia juga mengalami perasaan
dan perubahan seperti orang lain. Yang berbeza ialah tangan Tuhan menopang

dia selalu dan anak Tuhan dapat menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Kita tetap
akan mengalami proses berikut:

1. Terkejut - Apabila menerima berita sedih seorang anak Tuhan juga akan berasa
terkejut dan tercengang. Keadaan “shocked” tidak dapat dielakkan kerana kita manusia!

2. Emosi - Emosi dicurahkan dalam tangisan, keluhan, dan kemarahan.

3. Depresi - Perasaan depresi serta kesepian kerana seseorang berasa seakan-akan
Tuhan telah meninggalkannya dan teman-temannya tidak memahaminya.

4. Jasmani - Tidak dapat tidur dengan nyenyak dan perasaan panik melanda jiwa.

5. Rasa bersalah dan kadangkala kita menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi.

6. Tidak dapat bergaul seperti biasa kerana  kita  tidak ingin berkabung di depan orang
lain.

7. Perlahan-lahan kita akan pulih kembali dan matahari muncul lagi setelah kita berdoa
dan mencurahkan emosi kepada Tuhan.

8. Kita akan lebih mendewasa dan menjadi lebih bijaksana sewaktu menghadapi
masalah yang sama.

Sewaktu anak-anak Tuhan melewati proses kegelapan di atas, mereka akan
menjadi lebih dewasa kerana mereka belajar mencurahkan emosi dan kesedihan kepada
Tuhan. Pelajaran mencurahkan emosi kepada Tuhan telah memampukan Raja Daud
mengarang begitu banyak syair yang menyentuh hati kita. Dia berkata, “Selama aku
berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu kerana aku mengeluh sepanjang hari;”
(Mazmur 32:3)
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Kepercayaan Daud diteguhkan kembali, “Aku menanti-nantikan Tuhan; lalu Dia
menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Dia mengangkat aku dari
lubang kebinasaan, dari lumpur rawa; Dia menempatkan kakiku di atas bukit batu,
menetapkan langkahku, Dia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji
Allah kita. Banyak orang akan melihat-Nya dan menjadi takut, lalu percaya kepada
Tuhan.” (Mazmur 40:1-4)

Doa: Tuhan Maha Kuasa, aku berterima kasih kerana aku akan menjadi
lebih dewasa setelah melalui penderitaan bersama Engkau.

Tuhan, Aku Bayangkan...

Tuhan, aku bayangkan aku berjalan
bersama-Mu ke Bukit Golgota.

Di sini aku terharu melihat Engkau
tersungkur beberapa kali kerana kayu salib berat.

Di sini Engkau tidak putus asa atau meninggalkan misi-Mu.
Aku menyelami kerelaan-Mu berkorban.

Di sini aku belajar kemenangan tidak akan tercapai
tanpa kayu salib.
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Hari 121
Tuhan Selalu Bersama Anda

Renungan: Mazmur 46
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong

dalam kesesakan sangat terbukti (ayat 2)

Ketika anda menghadapi krisis dan ketakutan, Tuhan selalu ada dan tidak
pernah meninggalkan anda di dunia mahupun di akhirat. Tuhan yang kita sembah

sumber segala keperluan kita dan kita tidak kekurangan sewaktu menderita. “Dia
melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah.” (Mazmur 34:21)

Panggil El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa, ketika anda berasa tidak ada seorang pun
yang berkuasa menolong anda. Tuhan gunung anda. (Kejadian 17:1)

Panggil Yahweh Shalom, Tuhan damai kita, ketika anda terbaring di katil sepanjang
malam dan tidak dapat melelap mata kerana kekusutan fikiran dan perasaan. (Hakim-
Hakim 6:24)

Panggil Elohim, Allah Pencipta, ketika anda memerlukan kuasa-Nya untuk
menolong.(Kejadian 1:1)

Panggil Yahweh, yang bererti Tuhan, ketika anda memerlukan kehadiran Ilahi.

Panggil El Roi, Tuhan Yang Melihat, ketika anda memerlukan Tuhan untuk
menjangkau dan melihat apa yang mata lahiriahmu tidak mampu melihat. (Kejadian
16:13)

Panggil Yahweh Yireh, Tuhan Yang Memberi, jika anda memerlukan Tuhan untuk
mencukupi keperluanmu. (Mazmur 22:31)

Panggil Yahweh Nissi, Tuhan itu Panji kita, jika anda memerlukan panji-panji Tuhan
untuk menyelubungi anda. (Keluaran 17:15)

Panggil Qedesh Yisarael, Tuhan Penyelamat dan Perlindung, jika anda memerlukan
Penyelamat yang sempurna dan bermoral sempurna di tengah-tengah ketawaran akan
dosa-dosa di sekeliling anda.

Panggil El Olam, Tuhan yang kekal, jika anda memerlukan Tuhan yang tidak pernah
mati dan berkekalan selama-lamanya.
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Panggil Yahweh Tsidkenu, Tuhan Yang Penuh Kebenaran, ketika anda sesat dan
memerlukan pertolongan Tuhan untuk tingkah laku yang benar dan kehidupan yang
penuh dengan kebenaran dan kesalehan. (Yeremia 23:6)

Panggil Yahweh Shammah, Tuhan di sini ketika anda perlukan seorang sahabat di
sisimu. (Yehezkiel 48:35)

Panggil Yehovah Ropha, Tuhan yang menyembuh anda. Sewaktu umat Tuhan
menderita di air Marah, Tuhan bersabda, “Aku, Tuhan yang menyembuh
engkau.” (Keluaran 15:26)

Psnggil Yehovah Qadesh, Tuhan yang menguduskan, biarlah Tuhan
menguduskan anda ketika mengalami penderitaan. (Keluaran 13:1-2)

Panggil Yehovah Rohe, Tuhan Gembala anda, Dia akan memulihkan jiwa anda.
(Mazmur 23:1)

Doa: Tuhan nama-Mu yang indah menghibur hatiku yang sedih dan
mengangkat aku dari lubang kubur.

Ingat Akan Nama Yesus

 Ingat akan nama Yesus, kamu yang menanggung berat.
Nama itu beri kekuatan, bagi orang yang penat.

Ingat akan nama Yesus, tempat berlindung yang teduh.
Sekalipun godaan menimpa, Dia perisai yang teguh.

Nama Yesus sungguh indah, mengemarkan jiwaku.
Dia selalu beri penghiburan, aku mahu puji nama-Mu.

Indahlah nama-Mu, perlingungan yang teguh,
(Lydia Barter)
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Penyembuhan Ada Pada Sayap-Nya

Renungan: Mazmur 34:18-23
Tetapi kamu yang takut akan nama-Ku, bagimu akan terbit suria kebenaran
dengan penyembuhan pada sayap-Nya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-

berjingkrak seperti anak lembu lepas kandang. (Maleakhi 4:2)

Benarkan anda tidak dapat mengeluarkan diri daripada kegelapan anda?
      Anda berusaha merangkak seperti seekor semut dari cawan yang agak licin dan
tergelincir semula ke bawah. Anda berusaha lagi tetapi tetap tergelincir lebih bawah
lagi. Seperti seekor semut anda berasa kecil dan tidak berdaya untuk keluar. Inilah
saat untuk berharap kepada Tuhan yang anda sembah. Semua tenagamu tidak mungkin
dapat menolong anda keluar daripada depresi anda.

Pandanglah kepada sinaran suria kebenaran yang akan terbit dengan
penyembuhan pada sayapnya. Apabila sinaran Ilahi terjangkau anda, dengan segera
segala kekusutan akan melenyap dengan segera. Kaki anda tidak akan lagi terbelenggu
oleh rantai kelemahan anda.

Dengan hati yang tertunduk dan kerendahan hati, berserulah kepada Tuhan.
Jiwa yang lemah dan layu akan bermegah lagi. “Kerana Tuhan jiwaku bermegah; biarlah
orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita.” (Mazmur 34:3) Tuhan
akan melepaskan anda daripada depresi sehingga anda akan berjingkrak-berjingkrak
seperti anak lembu yang lepas kandang. “Tujukanlah pandanganmu kepada-Nya
maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu.” (Mazmur 34:6)

 Seorang mahasiswa saya tiba-tiba menggondol kepalanya.
“Eh, apa terjadi kepada rambutmu?”
“Usahlah cerita, pokoknya panjang ceritanya!” ujar pemuda yang kacak itu.
Setelah berdiam sejenak seraya memandang ke lantai, pemuda itu bercakap kepada
saya.
“Sungguhkah Miss Tan mahu tahu mengapa saya menggondol kepalaku?”
“Apakah yang terjadi?” kataku sambil melihatnya dengan penuh simpati.
“Saya telah menggondol kepalaku kerana saya baru berputus hubungan dengan
girlfriend I,” katanya dengan suara yang sayu.
“Jangan sedih,” aku menjawab.
“Jangan khuatir, apabila rambut saya bertumbuh kembali, saya akan melupakannya
dan mengharungi kehidupan yang baru!” jawabnya dengan penuh keyakinan.

Anda mungkin berasa putus cinta dan patah hati itu suatu kepedihan yang
paling sulit anda atasi. Anda tidak perlu menggondol kepala kerana Tuhan berjanji,
“Tetapi kamu yang takut akan nama-Ku, bagimu akan terbit suria kebenaran dengan
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penyembuhan pada sayap-Nya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti
anak lembu lepas kandang.” (Maleakhi 4:2)

Keluarlah dari rumah anda dan tukar angin, jika anda mampu, pergi
melancong, memanjat gunung,  dan melepaskan diri daripada depresi anda. Cari kawan-
kawan baru dan aktiviti baru yang boleh mengembirakan hati anda. Tingkatkan
kemampuan anda dengan kemahiran baru yang boleh menolong anda melayani Tuhan
dan manusia dengan lebih baik.

Puji Tuhan atas kasih-Nya yang baru setiap pagi!
Ingat, “Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan
orang-orang yang remuk jiwanya.” (Mazmur 34:19)

Doa: Tuhan Penyayang, Engkau telah terbit seperti sang suria dalam jiwaku
dan Engkau datang dengan penyembuhan pada sayap-Mu.

Yesus Pengasih Jiwaku

Yesus penyayang jiwaku,
Aku terbang ke riba-Mu.
Ombak besar menderu,

Guntur berbunyi gemuruh.
Lindungi aku, ya Tuhan,

Sampai ribut reda.
Selamat dalam pelabuhan,

Aku dipimpin oleh-Mu.

Joseph P.Holbrook
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Hari 123
Burung Gagak

Renungan: 1 Raja-Raja 17:1-24
Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging

kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. (ayat 5)

Salah seorang teman saya sangat benci akan burung gagak. Setiap kali apabila
dia melihat burung gagak, dia akan mengutuk agar mereka akan lenyap selama-

lamanya. Walau bagaimanapun semakin dia mengutuk semakin banyak yang
menghinggap di bumbung rumahnya. Aneh tetapi nyata!

Saya berpandangan berlainan daripada teman ini dan berdebat bahawa Tuhan
telah menggunakan seekor burung gagak untuk memberi makanan kepada Elia ketika
dia sangat lapar. “Nah, lihat baik-baik,” kataku sambil mengutip Alkitab. “Pergilah dari
sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur
sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu,
dan burung-burung gagak telah Kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana.
Lalu ia pergi dan ia melakukan firman Tuhan; dia pergi dan diam di tepi sungai Kerit
di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak
membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu.” (1 Raja-Raja 17:3-
5)

Ketika kita berada dalam kesusahan, sumber pertolongan kita biasanya datang
daripada sumber yang tidak kita duga. Sewaktu aku terpaksa ke suatu Persidangan
Penulis di London bersendirian, hatiku berdebar-debar namun teman-teman aku di
Amerika berkata aku tidak akan sesat. Lapangan terbangnya disambungkan oleh “tube”
(seperti LRT) ke merata tempat.  Bagaimanapun saya berasa sangat takut. Setiba di
kota itu, dua nenek yang tidak aku kenali dan bukan anggota persidangan itu
menyambut aku dan menanyakan ke mana aku mahu pergi. Dengan segera mereka
berdua mengambil beg aku dan tidak mengizin aku mengambilnya! Mereka menghantar
aku ke pintu tempat itu, mengucup pipi aku lalu berpesan, “Please enjoy your stay
here, dear!” (Nikmatilah waktu awak di sini, sayang! ) Tuhan telah mendengar doa
mahasiswa-mahasiswa aku di kolej dan mengutus malaikat untuk menolong aku.
Akhirnya, aku telah melancong ke beberapa tempat di London tanpa ditemani sesiapa
setelah persidangan itu.

Sewaktu anda memerlukan pertolongan, anda mungkin akan kecewa ketika
anda mengharapkan pihak tertentu. Layangkan pandangan anda kepada Tuhan dan
Dia akan mengejutkan anda. Sewaktu Elia kelaparan, Tuhan mengirim burung gagak
dan seorang janda miskin untuk menyediakan makanan bagi dia. Janda itu cuma ada
segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Bagaimana
dia dapat memberi makanan kepada Elia? Tuhan bersabda, “Tepung dalam tempayan
itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurangan sampai pada waktu
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Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi.”
Jangan takut. Tuhan akan mengirim pertolongan=Nya daripada sumber yang

tidak anda sangka.

Doa: Tuhan Maha Tahu, terima kasih kerana buli-buli pertolongan anda
tidak pernah kehabisan!

Bunga Di Gunung Dingin

Engkau sungai di padang gurun
Engkau bunga di gunung dingin
Engkau mentari di gunung salji

Engkau lagu dalam duka dan lara
Hanya kepada Engkau aku berharap

Sumber penghiburan dan penyelamatanku
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Hari 124
Dia Menghapus Segala Airmata Dari Mata Mereka

Renungan: Wahyu 21:1-8
Dan Ia akan menghapus segala airmata dari mata mereka, dan maut tidak
akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau

dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. (ayat 4)

Di manakah kita tidak perlu menangis lagi? Kita berdoa untuk penyembuhan seseorang
yang kita sayangi, tetapi dia tetap meninggalkan kita. Kenapakah Tuhan tidak
menjawab doa yang berkorbar-korbar?

Di langit dan bumi yang baru di mana Tuhan berkhemah dengan manusia.

Sewaktu mengalami penderitaan, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan mesti
mempunyai visi dan wawasan yang menjangkau hingga ke langit dan bumi yang

baru. Di sana Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut
tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita,
sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. (Wahyu 21:4) Segala penyakit
mahupun penderitaan akan dihapuskan  kerana di sana Tuhan akan berdiam bersama-
sama dengan manusia.

Di sebelah langit ini masih ada airmata. Hanya sedetik yang lalu kita melihat
wajah ceria yang menghibur hati kita di pantai tetapi sekelip mata juga dibawa oleh
ombak Tsunami yang kejam.  Hanya kelmarin kita melihat ibu kita tersenyum puas
di kerusi warisan nenek moyang bersantai-santai sambil mengipas diri, dan hari ini
dia sudah tidak ada di sisi kita.

Di  sebelah langit sana tidak ada airmata kerana maut sudah terhapus. Tuhan
adalah Alpha dan Omega, dan kesudahannya ialah kehidupan kekal dan suatu tempat
yang tidak ada perkabungan bagi mereka yang mencintai Tuhan.

Di sebelah langit sini kadangkala ada kejutan hidup. Kita sedang merancang
suatu percutian yang indah, tiba-tiba anak kita diserangi penyakit. Dia dimasukkan
ke hospital dan beberapa tiub telah dicucuk ke tangannya. Bersama dengan suami,
kita menangis apabila melihat anak kita mengerang dalam kesakitan dan anak-anak
lain pucat dengan ketakutan.

Di langit sana tidak ada penyakit dan kejutan lagi.
Bagi mereka yang menderita dan tetap mengasihi Tuhan, mereka akan

memperoleh kota yang baru dan kudus.
Namun di seberang sana pun ada lautan api bagi mereka yang tidak bertaubat

daripada dosa mereka. Walaupun di dunia, mereka tidak pernah dilandai airmata
pertaubatan atau penderitaan, di sana mereka akan menangis selama-lamanya. “Maka
laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan
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maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi
masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah
ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua. Dan setiap orang yang tidak ditemukan
namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu.”
(Wahyu 20:11-15)

Di langit sana…di seberang sana...ada cerita gembira...ada juga cerita sedih.

Doa: Tuhan Yang Maha Penyayang, biarpun aku menderita, aku melayang
pandangan di langit sana yang tidak ada airmata

bagi yang mengasihi Engkau.

Dia Berdoa...

Dia berdoa untuk kekuatan supaya dia boleh berjaya;
Dia dijadikan lemah supaya dia boleh mentaati.
Dia berdoa untuk kesihatan agar dia boleh melakukan yang hebat;
Dia diberikan kelemahan agar dia boleh melakukan yang lebih
baik.
Dia berdoa untuk kekayaan agar dia bergembira selalu;
Dia diberikan kemiskinan agar dia lebih bijaksana.
Dia berdoa untuk kuasa agar manusia boleh memuji dia;
Dia diberikan kelemahan agar dia tahu yang Tuhan diperlukannya.
Dia berdoa agar dia memperoleh segala sesuatu untuk menikmati
kehidupan;
Dia diberikan kehidupan agar dia boleh menikmati segala sesuatu.
Dia tidak menerima apa-apa yang diminta-atau semua yang
diharapkan
Namun doanya sudah terjawab dan dia paling diberkati!
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Hari 125
Perubahan

Renungan: Lukas 18:18-26
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama
sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. (2 Korintus 5:17)

Seringkali kita tidak mahu menjadi ciptaan baru Tuhan kerana kita sudah hidup
sebagai makhluk lama begitu lama. Suasana lama seakan-akan lebih selesa dan

kita takut akan perubahan. Perubahan itu seakan-akan menuntut  kita melepaskan
banyak yang kita kasihi dan banyak orang lebih rela terpaut pada papan yang reput
atau kolot yang sudah bocor. Anda berkata, “Bolehkah ikan tawar berenang di lautan?”
Tetapi adakah kita tetap akan menderita secara rohani dan nurani dengan tetap memeluk
pada kolot usang? Janganlah berperangai seperti seekor udang yang meminta simpati
seorang nelayan agar tidak ditangkap!

Melepaskan tabiat lama mungkin akan menyebabkan anda menderita
sementara tetapi kemenangan yang dicapai akan mendatangkan kebahagiaan!
Perubahan yang diminta oleh Tuhan tidak mendatangkan sesuatu yang buruk
sebaliknya mendatangkan berkat. Contohnya, seorang wanita yang hamil mengalami
banyak perubahan dalam tubuhnya. Dia menjadi lebih berat, mukanya lebih merah,
dan kadangkala sarat timbul pada kakinya. Kalau dia tidur, dia berkesulitan untuk
membangun. Duduk susah, berjalan pun susah. Adakah ibu ini membenci perubahan
yang terjadi pada tubuhnya? Tidak, dia menyambut kedatangan seorang cahaya mata
yang comel.

Kehidupan lama, teman-teman lama, dan gaya kehidupan yang bersalutan
dosa seakan-akan seronok namun dosa tidak mendatangkan kebahagiaan. Gaya
kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan mesti ditingggalkan agar perubahan ajaib
terjadi kepada kehidupan kita.

Kebiasaan menyala sepuntung rokok untuk melepaskan tekanan, tidak bererti
rokok itu teman baik kita. Jangan takut berubah, campakkan tabiat merokok dan
bersandar kepada Tuhan sebagai rakan setia kita.

Adakah kita sudah biasa ke pub dan disko untuk menghilangkan rasa
kesepian kita? Suasana di pub atau disko tidak mendatangkan berkat kepada ciptaan
baru Tuhan. Jangan takut tinggalkan botol dan teman-teman kita yang tidak memuliakan
Tuhan. Jangan takut bergaul dengan teman-teman yang memuliakan Tuhan. Tidak
lama lagi, kita akan berenang di kolam sama dan menikmati persekutuan yang indah.
Kita hanya perlu ambil satu langkah untuk berubah!

Doa: Tuhan, aku melepaskan segala kehidupan lama dan memeluk yang baru
untuk menempuh kehidupan baru sebagai ciptaan barumu.
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Hari 126
Tuhan Telah Menolong Kita Hingga Ke Saat Ini

Renungan: 1 Samuel 7
Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpa

dan Yesana; ia menamainya Eben-Haezer, katanya: “Sampai di sini
Tuhan menolong kita.” (ayat 12)

Eben-Haezer yang diletakkan oleh nabi Samuel melambangkan pertolongan Tuhan
sampai ke saat itu dalam kehidupannya.  Dalam terjemahan New International

Version, “Thus far has the Lord helped us” bererti  “Sejauh ini Tuhan telah menolong
kita!” Berapa umur anda? Wah! Tuhan sudah memimpin dan menolong anda selama
85 tahun dan masih sedang menolong anda!

Demikian juga aku telah sempat menyebut Eben Haezer sepanjang
kehidupanku kerana penyertaan Tuhan yang ajaib..

Pada suatu saat, jejariku kaku dan lututku sakit, Tuhan telah melenyapkan
semua kekakuan itu! Masih aku teringat ketika aku sakit otot belakang, “Aduh, sakitnya
sewaktu aku mahu turun dari katil.” Tuhan telah menolong aku melewati saat-saat
kesakitan itu dan menyembuhkan aku.

Saat aku ketakutan di lapangan terbang, Tuhan mengutus malaikat yang aku
tidak kenal untuk menunjukkan jalan ke tempat yang aku akan kutujui. Banyak kali
orang yang tidak kukenali menjadi malaikat dan membimbing aku di negara yang asing.

Saat dilandai keraguan dan tidak dapat membuat keputusan yang tepat,
Tuhan datang dan menolong aku agar aku tidak takut membuat keputusan sekalipun
berbahaya.

Saat aku kecewa, Tuhan berada di sisi untuk menguatkan jiwaku serta
mengampuni.

Saat aku terpaksa berpisah dengan nenek dan datuk yang kucintai, Tuhan
menguatkan jiwaku sehingga aku yakin aku akan bertemu dengan mereka lagi.

Saat aku gagal dalam perniagaan dan berhutang piutang; Tuhan bercampur
tangan dan memberi sekantung duit untuk menjelaskan hutang!

Kalau kehidupan aku ibaratkan taman bunga, berani aku berkata ada bunga-
bunga yang indah namun juga ada duri-duri dan lalang yang mencucuk aku. Walau
bagaimanapun aku dapat menyebut Eben Haezer! Itulah yang terindah.

Sebutlah Eben-Haezer kerana Tuhan selalu menolong anda. Alangkah baiknya
kalau kita boleh merenungi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dari semasa ke
semasa.

Doa: Terima kasih Tuhan atas bimbingan dan kasih-Mu
sepanjang kehidupanku.
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Hari 127
Berjalan Dalam Api Yang Panas Bahang

Renungan: Daniel  3
Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan

melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu,
dan dari tanganmu, ya raja.. (Daniel 3:17)

Berikut ialah cerita yang disampaikan oleh Puan Charles H. Spurgeon yang
menderita tenat dalam  kesihatannya selama dua puluh lima tahun.

“Menjelang malam yang bosan dan suram, aku terbaring di kerusi. Malam
semakin gelap. Walaupun bilikku cerah dan selesa, kegelapan di luar seakan-akan
mengaburkan visi kerohanianku. Aku gagal melihat tangan Maha Esa yang aku ketahui
telah memegang aku dan membimbing kakiku yang terselubungi kabut di perjalanan
yang licin dan yang penuh dengan penderitaan. Dengan hati yang sedih aku bertanya,
“Kenapa Tuhan memperlakukan anak-Nya dengan cara begini? Kenapakah dia
mengutus kesakitan yang begitu menusuk hati dan membiarkan kepahitan melanda
aku? Kenapakah Dia mengizinkan kelemahan menghalangi pelayanan yang aku rindu
berikan kepada para hamba-Nya yang miskin?

Pertanyaan yang tidak sabar ini segera dijawabkan melalui bahasa yang aneh.
Tidak  ada penterjemah yang diperlukan kecuali bisikan yang munasabah dalam hatiku.
Keheningan menyelubungi kamar kecilku namun diganggu oleh gemeretak kayu oak
yang keras di tempat obor. Tiba-tiba aku kedengaran bunyi yang manis dan lembut:
lembut namun jelas seperti nota muzik, seakan-akan kicauan burung robin di jendelaku.

Aku bertanya dengan lantang.  Apakah itu? Tentu sahaja tiada burung-
burung yang berkicauan pada musim seperti ini apalagi pada waktu malam. Tetapi
kicauan yang lembut dan sayu, tetap bergema manis dan aneh sehingga kami tertanya-
tanya apa itu?  Kemudian teman saya berkata, “Ia datang dari api itu.” Api itu sedang
melepaskan muzik dari hati pohon oak yang tua itu.

Pohon oak ini berkemungkinan besar telah mendapat lagu ini pada waktu
ceria-ketika burung berkicauan dengan gembira di cabang, dan sinaran matahari  lembut
yang menyinari dedaun hingga berwarna keemasan. Namun sejak itu, ia telah
bertumbuh tua dan keras, lingkaran lepas lingkaran telah menyembunyikan irama yang
sudah lama terlupa. Hanya lidah api dapat menghanguskan kekerasannya dan
memeraskan lagu yang tersembunyi sehingga mengalir irama yang manis. Kemudian
saya menyedari bahasa api penderitaan akan memeraskan lagu dan pujian daripada
kita. Kita telah disucikan dan Tuhan kita telah dimuliakan! Tuhan berjalan bersama
Daniel dalam obor api sehingga nama-Nya dimuliakan.

Doa: Tuhan Penyayang, jiwaku bergema merdu di tengah-tengah penderitaan.
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Hari 128
Perhentian-Nya

Renungan: Ibrani 4
Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu

yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam
perhentian-Nya masih berlaku.(ayat 1)

Umat Tuhan harus belajar bertenang dan mencari tempat perhentian mereka di
hadirat Tuhan. Pada waktu krisis, belajarlah berdoa dan mencari perhentian jiwa

dalam pelukan Tuhan, benteng teguh kita. Kegelisahan jiwa tidak dapat menolong
situasi kita. Serahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan mempercayai kebijaksanaan
Tuhan.

Dapatkah kita bertenang dan menemui perhentian jiwa sewaktu kita mendidik
anak-anak kita? Kegelisahan dan kemarahan tidak dapat mengubah kelemahan anak
kita. Layangkan pandangan anda kepada Tuhan dan minta ketenangan jiwa sewaktu
berkomunikasi dengan anakmu. Setiap keperibadian anak kita berbeza dan kita
memerlukan kebijaksanaan Tuhan untuk mendidik setiap anak dengan cara yang
berbeza.

Sewaktu anak remaja kita pulang lewat, adakah jiwa kita dapat mencari
perhentian dalam hadirat Tuhan dan berdoa. Adakah kita terlalu gelisah dan menelefon
dia yang berdegil pulang lewat serta menghembus perkataan yang pedih? Mungkinkah
deringan telefon anda tidak dihiraunya, kegelisahan anda bertambah? Sewaktu dia
pulang, perhubungan bertambah retak kerana anda tidak dapat menguasai kemarahan
anda. Perkataan yang pedih dilampiaskan bagai das senapang dan perang saudara
pun tercetus.

Ribka  menguasai dan menentukan segala sesuatu dalam kehidupan anak-
Nya sehingga keburukan menimpa kehidupannya. Sungguhpun Yakub telah menerima
berkat daripada bapanya dan merampas hak Esau, akhirnya Ribka tidak dapat
menikmati persekutuan dengan anaknya.  Yakub terpaksa berlari ke Mesopotamia
kerana Esau menaruh dendam terhadap adiknya dan memburunya. Ribka yang tidak
pernah mencari kedamaian daripada Tuhan dalam jiwanya telah berseru, “Mengapa
aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga?” ( Kejadian 27:45) Mungkinkah
kita akan kehilangan anak kita kalau kita terlalu gelisah terhadap pertumbuhannya.

Berdoa agar Tuhan membentuk keperibadian anakmu dan jangan khuatir. Cari
satu perhentian dalam Tuhan agar anak-anakmu dapat melihat ketenangan yang
memancar daripada jiwa seorang ibu yang mencintai Tuhan.

Sabar berdoa untuk anakmu dan jangan terlalu mendesaknya. Proses
pembentukan seorang anak memerlukan campur tangan daripada tangan Tuhan.
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Doa:
Damailah jiwaku

Usahlah gelisah walaupun jalanmu tidak mudah
Tuhan memahami segala kepeninganmu
Jiwaku cari perhentian di hadirat Tuhan

Damailah jiwaku
Ambil selangkah iman

Dalam ketenangan
Sebentar Tuhan menyinari jalanmu lagi.

Damailah jiwaku
Serahkan segala yang membebani hatiku

Dalam kedamaian hati
Tuhan akan membimbingku
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Hari 129
Perkabungan

Renungan : Mazmur 23
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya,

sebab Engkau bersertaku, gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah menghibur aku.
(ayat 4)

Aku sedang membaca berita tentang kematian ketua jurumasak dari majalah
“Hotel & Catering Review”. Anugerah pingat emas  kecemerlangan memasak,

dua buku memasak, serta sepiring, “Clonakilty Black Pudding“ (sejenis kuih puding)
terletak di kerandah Michael Clifford yang baru meninggal dunia. Hanya beberapa
hari yang lalu, dia sedang melakukan apa yang dilakukannya sepanjang hidupnya;
dia sedang memasak dengan penuh kehangatan di restorannya di Clonmel. Berita
kematiannya mengejutkan isterinya dan keluarganya.

Tiada manusia dapat menyelami betapa dalamnya penderitaan seorang insan
yang telah kehilangan isteri atau suami tercinta. Hanya Tuhan dapat menjangkau hati
seseorang yang terpaksa memandang wajah isterinya buat kali terakhir. Perkabungan
ibarat berjalan di lorong yang sangat gelap dan sepi, hanya Tuhan dapat menjangkau
kita di lorong yang gelap itu dan menyelami perasaan luka yang terdalam. Gembala
yang baik sedang berjalan dan mendukung kita sewaktu kita berjalan dalam lorong
perkabungan itu.

C.S. Lewis menjelaskan perasaannya setelah isterinya meninggal dunia, “Pada
saat saya  kurang berkabung, saya mengingatnya dengan jelas. Kelenyapan
penderitaan juga bererti penghapusan halangan.” Pada mula-mulanya, dia berasa ibarat
kakinya terpotong apalagi kalau kita terpaksa bangun pagi tanpa mendengar suara
yang dikasihi. Seorang lelaki yang kehilangan isterinya berkata dia selalu berasa
kehadiran isterinya kerana seluruh reka bentuk serta perhiasan rumahnya dirancangkan
oleh isterinya dan airmata pun menitis lagi.

Pada waktu jiwa kita melalui tragedi, duduklah dalam naungan Maha Kuasa,
dan duduklah dalam lindungan Maha Tinggi. Tuhan Yesus datang membelai dan
menghembus Roh Kudus-Nya dan Dia akan menyinari malam serta tangisan anda
dengan terang kasih-Nya. Tidak ada orang dapat menjangkau hati kita yang sedih
kecuali sentuhan daripada Tuhan yang Maha Kuasa.

Pada saat ini, kita mungkin keberatan untuk berlutut dan berdoa tetapi hanya
Tuhan yang pernah menderita boleh menjangkau hati kita. Tuhan Yesus pernah
bersabda kepada para murid-Nya, “Hatiku sangat sedih, seperti mahu mati rasanya.
Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah.” Penghiburan Tuhan menyinari batin-Nya dan
penghiburan Tuhan datang menjelang saat kematian-Nya di Kayu Salib.

Doa: Tuhan Maha Penyayang, aku serahkan hatiku yang sedih, jangkaulah
aku dan hiburkan hatiku ini.
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Hari 130
Aku Cemburu Akan Anakku

Renungan: 2 Korintus 1:3-11
Yang menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup

menghibur mereka, yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan
penghiburan  yang kami terima sendiri daripada Tuhan. (ayat 4)

“Aku cemburu akan anakku yang berada di syurga,” kata seorang wanita pada
  hari ibu. Datuk Chua Jui Meng mengangguk-angguk dengan kegembiraan

sewaktu mendengar kesaksian ini di persekutuan wanita. Apakah ceritanya?
Datuk Chua Jui Meng sewaktu dalam pelayanan pernah berdoa dengan wanita

ini dan anaknya yang berumur 17 belas tahun. Setelah suatu edaran waktu, wanita
ini meminta doa Datuk Chua Jui Meng lagi kerana dia berasa depresi dan sedih selama
setahun. Anaknya yang tunggal sudah meninggal dunia dan dia sungguh sedih.

Datuk Chua Jui Meng menghibur ibu ini dan meyakinkan ibu ini bahawa anak
lelakinya berada di tempat yang mulia. Tuhan telah memakai Datuk Chua Jui Meng
untuk memberi kata-kata penghiburan yang melepaskan ibu ini daripada depresi dan
kesedihan. Ibu ini menerima kata-kata penghiburan dan kemudian memberi kesaksian
di persekutuan wanita bahawa dia cemburu akan anaknya yang berada di sisi Tuhan
dan tempat yang jauh lebih baik.

Siapakah Datuk ini? Mengapa seorang Datuk mampu menghibur ibu ini
sehingga ibu berasa cemburu akan anak yang hidup di syurga? Datuk Chua Jui Meng,
bekas Menteri Kesihatan Malaysia yang pernah berjalan dalam padang belantara
selama berpuluh-puluhan tahun dapat mengerti perasaan ibu ini.

Datuk Chua ini juga telah dilepaskan daripada iblis-iblis yang ganas secara
ajaib. Tujuh jarum yang tertusuk di tubuhnya akibat terkena ilmu kuasa gelap telah
dikeluarkan dari tubuhnya. “Aduh sakitnya!” beliau bersaksi tentang kemenangannya
sewaktu dilepaskan dari kebelengguan dan jarum-jarum itu dikeluarkan!

Anak lelakinya juga diselamatkan oleh malaikat besar sewaktu diculik. Beliau
yang pernah mengalami cabaran di arena politik kini hidup bagi Tuhan. Beliau kini
telah tinggalkan semua keangkuhan kehidupan dan berasa sungguh gembira kerana
Tuhan masih memberi dia waktu untuk melayani Tuhan. Walaupun lututnya
kadangkala ngilu, dia tetap bergigih untuk Tuhan.

Kini dia membawa berita baik kepada orang dengan mesra dan tidak angkuh,
dan khutbahnya sungguh mengharukan pendengarnya.

Beliau kini melayani dengan penghiburan yang pernah dialaminya daripada
Tuhan dan kenyataan mukzizat kehidupannya menjadi kesaksian yang hidup. Bersama
dengan isterinya, dia menjadi hamba Tuhan yang selalu bersiap sedia menghibur orang
lain. Aku melihat isterinya bersembang-sembang dengan seorang nenek tua sewaktu
pasangan ini melayani di suatu jamuan.
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Kebebasannya daripada kebelengguan keganasan iblis telah meyakinkan
Datuk Chua Jui Meng bahawa dia mesti melayani Raja di atas segala raja.

Aku sempat menghadiahi dia sebuah renungan pagi “Embun Pagi” kerana
beliau juga fasih berbahasa Melayu namun beliau tidak tahu perkataan “bondage”
dalam Bahasa Melayu yang bermaksud kebelengguan.

Doa: Tuhan Penyayang, kami ingin menghibur dengan penghiburan yang
kami terima daripada Engkau.

Suatu Hari Nanti
Bila waktunya tibalah

Aku timggalkan dunia fana
Amat gemar hatiku

Aku berjumpa Tuhanku

Bila waktunya tibalah
Pelitaku terang berseri

Pintu syurga terbukalah
Ke dalamnya aku masuki

Kelak aku melihat Muka-Mu
Aku terselamat dalam-Nya
Aku berkata pada diriku

Tertolong aku oleh Rahmat-Mu.

Fannu J.Crosby
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Hari 131
Kabut atau Tuhan Yang Hidup

Renungan: Mamur 66
Ia mengubah laut menjadi tanah kering  dan orang-orang itu berjalan kaki
menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita kerana Dia. (ayat 6)

“Mataku tidak terpukau pada kabut yang tebal tetapi kepada Tuhan yang
menguasai setiap keadaan hidupku,” kata George Muller.

Pada suatu hari George Muller ingin berlayar ke Quebec tetapi cuaca sangat
buruk dan kabut menebal. Nahkoda kapal berkata kepadanya, “Kita tidak mungkin

dapat berlayar kerana cuaca amat buruk dan kapalku sudah tersangkut selama 24 jam
di sini.”

“Selama 57 tahun aku melayani Tuhan, Dia tidak pernah gagal menjawab
aku,” jawab George Muller.

Beliau pun berlutut dan berdoa singkat. Setelah dia berdoa, nakhoda kapal
itu pun ingin berdoa tetapi dia menjawab, “Usahlah. Kamu pun tidak percaya Tuhan
akan menjawab doa kita lagipun Tuhan sudah menjawab doaku!” Sesaat setelah dia
berdoa, nahkoda itu menjenguk ke luar jendelanya dan berasa terkejut kerana kabut
yang tebal telah lenyap dan cuaca menjadi terang. Mereka sempat ke Quebec tepat
pada waktunya dan tidak menghadapi sebarangan halangan.

Anda sedang menghadapi kabut yang menebal dalam kehidupan anda?
Adakah matamu hanya terpukau pada kabut yang tebal sahaja dan bukan kepada
Tuhan yang Maha Kuasa? Pada saat matamu terpukau kepada Tuhan yang hidup,
kabut akan melenyap dan Tuhan akan segera datang menghancurkan kegelapan hidup
anda.

George Muller yakin dia akan tiba ke Quebec pada hari Sabtu dan dia pun
tiba ke sana dengan selamat kerana dia beriman kepada Tuhan. Hanya mata yang
beriman dapat melihat muka Tuhan sewaktu kabut menebal.

Katalah seperti George Muller, “Kapal saya akan tiba ke sana dengan segera
kerana Tuhan sudah mendengar doaku. Saat aku berseru kabut yang tebal melenyap.”

Kalau mata kita diliputi oleh kabut yang tebal, kita tidak mungkin memenuhi
rancangan yang tersedia oleh Tuhan untuk kehidupan kita. Jangan melihat kabut itu
tetapi pelangi di sebalik awan gelap itu. Biar mata kita terpukau pada Tuhan yang
Maha Kuasa dan bukan kepada kecelakaan yang dibawa oleh kabut tersebut.
          Iman kita harus selalu menengadah kepada Domba Allah yang mengasihi
kita.

Doa: Tuhan yang Maha Kuasa pada waktu kabut menebal dalam
kehidupanku, tolonglah aku berdoa dan beriman.
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Hari 132
Waktu Kesepian

Renungan: Yehezkiel 1
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan

orang-orang yang remuk jiwanya. (Mazmur 34:19)

Waktu kesepian, ya pada waktu kesepian, kita akan melihat kemuliaan Tuhan
dengan lebih jelas lagi, dan penglihatan-Nya dinyatakan. Malam kesengsaraan

dan kesepian juga merupakan malam yang paling terang dan kehadiran Tuhan lebih
mendekat lagi. Perhubungan intim dengan Tuhan biasanya akan terjalin ketika kita
menghadapi kesengsaraan.

Yehezkiel yang dibawa ke dalam pembuangan berasa tawar hati dan kesepian.
Di tepi sungai Kebar, dia mungkin mengimbas akan nasibnya dan tertanya-tanya akan
masa depannya. Penglihatan syurgawi yang begitu mulia terbuka dan setiap aspek
dapat diperhatikan dengan begitu terperinci. Pada tahun ketiga puluh, dalam bulan
yang keempat, pada tanggal lima bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para
buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit and aku melihat penglihatan-
penglihatan tentang Allah. (Yehezkiel 1:1)

Waktu kesepian, ya pada waktu kesepian, ketika Yohanes dibawa ke dalam
pembuangan di Pulau Patmos, penglihatan syurga begitu jelas sehingga kitab Wahyu
tertulis dengan jelas. Segala yang akan terjadi pada masa yang akan datang
diwahyukan kepada Yohanes. “Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah
kepada-Nya, supaya ditunjukkan-Nya kepada hamba-hamba-Nya apa yang harus
segera terjadi. Dan oleh malaikat-Nya yang diutus-Nya. Ia telah menyatakannya kepada
hamba-Nya Yohanes.” (Wahyu 1:1)

Waktu kesepian dan kesengsaraan, ya pada waktu kesepian, sewaktu Yakub
melarikan diri dari sungai Yabok, malaikat datang, menggomol dengannya lalu dia
menyerahkan dirinya. Penghiburan Tuhan dan kedamaian Tuhan menyelubungi
seluruh kalbunya. “Ia sampai di suatu tempat, dan bermalam di situ, kerana matahari
terbenam…Maka bermimpilah ia, bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya
sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu.”
(Kejadian 28:11-12).

Apakah yang terjadi kepada anda sewaktu mengalami waktu kesepian?
Bukankah visi dan bisikan Tuhan semakin jelas dalam kehidupan anda kerana kehadiran
Tuhan?

Doa: Tuhan biarlah pada waktu kesepian, aku melihat wajah dan
kemuliaan-Mu dengan lebih jelas lagi.
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Hari 133
Gugurlah Rantaimu

Renungan: Kisah Para Rasul 16:25-26, Kisah Para Rasul 12:7
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar

dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya,
katanya: “Bangunlah segera!” Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus.

(Kisah Para Rasul 12:7)

Tuhan selalu berkarya dengan jelas pada waktu kita mengalami saat yang paling
gelap dalam batin kita. Pembebasan datang kepada Petrus pada waktu dia berada

di penjara dan kakinya terbelenggu oleh rantai (Kisah Para Rasul 12:7). Malaikat Tuhan
melangkah dan berkata, “Cepat bangun.” Rantainya pun terjatuh daripada kaki Petrus
lalu dia melangkah bebas.

Anda berasa inilah saat yang paling gelap dalam kehidupan anda. Janganlah
depresi. Tuhan bersabda kepada anda, “Cepat, bangun.” Biarlah semua rantai yang
membelenggu anda terjatuh daripada kaki anda. Melangkah dengan Tuhan…

Anda rasa saat ini tengah malam bagi anda? Apakah yang dilakukan oleh
Paulus dan Silas? Mereka sedang menyanyi kepada Tuhan. Cuba menyanyi, penjara
akan digoncangkan Tuhan dan landasan penjara yang paling degil pun akan roboh
(Kisah Para Rasul 16:25).

Tuhan sangat mengasihi kita dan tidak akan membiarkan kita terbelenggu.
Dia ingin kita bertumbuh dan tanggalkan segala yang menghalangi pertumbuhan kita.
Jika anda berseru kepada Tuhan, Dia akan melepaskan anda dari rantai. Rantai itu
mungkin rantai ketakutan.

Adakah itu rantai kemabukan? Rantai itu mungkin bukan alkohol tetapi
perasaan terluka yang menyebabkan anda mabuk. Perasaan benci dan dendam kerana
tidak diperhatikan mungkin telah meletakkan anda di rantai kemabukan. Berdoa dan
berseru terus kepada Tuhan sehingga rantai itu gugur. Berlutut dan bertekun dalam
doa sehingga rantai anda gugur. Cepat Bangun.

Jika rantai anda sulit gugur, mencari teman yang dewasa dalam
kerohaniannya, dan berdoa sehingga anda mendapat kejayaan.

Pertolongan ajaib ini akan mengubahkan seluruh perjalanan kehidupan anda.
Rantai itu menghalangi anda untuk hidup berkelimpahan dalam Tuhan. Serahkan rantai
itu untuk diputuskan oleh malaikat yang dikirimkan oleh Tuhan kepada anda.

Hiduplah dalam penuh kelimpahan dan melangkah bersama Tuhan untuk
menempuh masa depan yang baru.

Doa: Tuhan Maha Kuasa, aku ingin bebas daripada semua rantai yang
membelenggu aku sehingga aku tidak dapat melangkah. Aku berdoa rantaiku

segera jatuh dan aku ingin cepat bangun.
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Hari 134
Sikap Yang Hampa Dan Tawar

Renungan: Ibrani 12:1
Kerana kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita,

marilah kita menanggalkan semua beban yang begitu merintangi kita, dan
berlumba dengan tekun dalam perlumbaan yang diwajibkan bagi kita.

(Ibrani 12:1)

Pernahkah anda melihat kereta lembu yang bergerak dengan lambat dan rodanya
berputar dengan begitu perlahan-lahan? Lembu yang menarik kereta itu kelihatan

terhempit dan tertindas. Semakin berat beban yang ditanggung oleh lembu itu, semakin
susah perjalanannya. Beban berat juga membuat perjalanan kita sangat berat dan
perlahan. Sewaktu aku menaiki beca di Malang, Indonesia, aku akan turun kalau abang
beca terpaksa mengayuh ke jalanraya yang tinggi. Semua mahasiswa di Seminari SAAT
juga berbuat demikian kerana mereka kasihan abang beca yang mengayuh melawan
angin dan terpaksa ke tempat yang tinggi.
          Yang disebutkan beban dalam kitab Ibrani tidak semestinya dosa tetapi sikap
yang hampa dan tawar. Perasaan hampa dan tawar meragut keintiman kita dengan
Tuhan dan melemahkan perhubungan kita dengan orang lain. Kehampaan membuat
perjalanan hidup semakin sulit kerana masalahnya sudah muncul sebelum masalah
muncul.

Orang yang bersikap negatif dan hampa akan menjadi batu sandungan kepada
diri sendiri dan orang lain. Perhubungan mereka dengan Tuhan juga terhalang kerana
mereka sungguh negatif. Pernahkah anda bertemu dengan orang yang berkaca mata
gelap dan segala sesuatu yang dipandangnya gelap dan hampa? Mereka bersikap
kritikal dan negatif terhadap segala aturan kehidupan mereka, dan mencaci semua
orang yang pernah melayani mereka.

Sikap hampa dan tawar akan memeraskan semua tenaga daripada kita dan
orang lain. Sikap yang hampa dan tawar akan mencacatkan setiap tindakan positif,
dan sikap tawar akan melumpuhkan setiap sel dalam otak sehingga menjadi otak
udang. Kehampaan dan ketawaran dalam jiwa juga akan mengundang kekhuatiran dan
kegelisahan sebagai teman setia mereka. Gergasi-gergasi yang hodoh ini akan
menyerang orang yang paling pandai dan berkemampuan tinggi sehingga mereka
longlai seperti kangkung.

Bersahabat dengan pengharapan dan kegembiraan. Bermusuh pula dengan
gergasi kehampaan dan ketawaran jiwa. Sikap yang selalu berharap mudah mengundang
anugerah dan rahmat Tuhan dalam jiwa kita akan meluruskan perjalanan sekalipun
ia berliku-liku. Tuhan Yesus bersabda, “Kerana tidak ada pohon yang baik
menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang
menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Kerana
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dari semak duri orang tidak memetik buah ara dan dari duri-duri tidak memetik buah
anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya
yang baik dan orang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat kerana yang
diucapkan mulutnya, meluap dari hatinya.” (Lukas 6:43-45)

Orang yang percaya kepada Tuhan harus mengeluarkan segala yang baik
dan positif, tetapi mulut dan sikap yang negatif melambangkan sumber yang keroh.
Fikiran yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus mengeluarkan segala yang merunsing
hati orang lain.

Doa: Tuhan sumber segala hidupku, biarlah aku mengeluarkan
segala yang baik bagi-Mu.

Bangunlah Jiwaku

   Bangunlah jiwaku, Tuhan Yesus sudah bangkit!
      Gantikan segala kegelapanmu dengan keterangan!

  Bangunlah jiwaku, Tuhan Yesus sudah bangkit!
   Gantikan segala tangisanmu dengan sorak sorai.

 Bangunlah jiwaku, Tuhan Yesus sudah bangkit!
Gantikan segala dosamu dengan kesucian-Nya
Bangunlah jiwaku, Tuhan Yesus sudah bangkit!

 Gantikan kuburku dengan kehidupan kekal-Nya.
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Hari 135
Silap Selangkah Penderitaaan

Tak Terhingga Terundang
Renungan: Kejadian 39

Jangan Berzina (Keluaran 20:14)

Perhubungan romantik di tempat kerja telah menjadi salah satu punca utama yang
menyebabkan keretakan rumahtangga. Kebanyakan perhubungan bermula dengan

tidak bermaksud apa-apa. Seorang wanita dan lelaki mula bersembang-sembang di
tempat kerja. Pada waktu makan tengah hari, mereka makan bersama dan bersembang-
sembang lagi. Wanita mula bersembang tentang keluarga, pengalaman bekerja, serta
keluhan yang dialami bersama di tempat kerja. Lelaki juga bersembang tentang
perasaannya terhadap bos di tempat kerja. Perbincangan mereka seperti sungguh
bererti disusuli oleh makan tengah hari lagi sehingga bab-bab cinta berputik.

Tiba-tiba mereka jatuh cinta dan terjebak dalam alam emosi sehingga mereka
terjalin perhubungan tanpa pengetahuan isteri dan suami mereka. Mereka mulai
merancang projek bersama di luar kota tanpa pengetahuan pasangan mereka di rumah.
Kasih mereka bersemi. Wanita itu mulai merancang meninggalkan suami dan anaknya.
Dia mendesak lelaki untuk melakukan perkara yang sama. Lelaki itu berfikir kasihnya
terhadap isterinya sudah bersurutan dan akuarium percintaan di rumah sudah berkering
kontang.

Sedihnya. Cerita seperti ini sering terjadi di tempat kerja mana-mana sahaja
dan tersilap selangkah penderitaan yang bertubi-tubi diundang ke rumahtangga kita.
Jangan bermain api kerana ia akan membakar rumahtangga kita. Siapakah yang
meletakkan arang panas di paha dan tidak terbakar? Seorang gadis jelita datang kepada
kaunselor yang mantap dan rohani. Setelah memberi kaunseling, mereka terjebak dalam
alam percintaan, dan kaunselor terpaksa tinggalkan isteri tercinta! Awas dengan aturan
kaunseling anda, tersilap selangkah periuk pun terbakar.

Mintalah kepekaan daripada Roh Kudus supaya kita dapat mengelakkan diri
daripada perhubungan seperti ini kerana keretakan mengundang banyak permasalahan
dan penderitaan kepada pasangan anda dan anak-anak anda. Isteri tidak dapat tidur
semalaman kerana sering mengesyaki SMS yang dikirim oleh kekasih  pada tengah-
tengah malam. Gereja tersandung kerana mereka menghormati anda selama ini.
Domba-domba yang mengikut kamu dengan setia akan berlari bertempiaran dan
banyak domba akan tersandung.

Doa: Tuhan, berikan aku kepekaan untuk menjauhkan diri daripada
perhubungan yang tidak berkenan kepada Diri-Mu kerana kalau aku

tersilap selangkah rumahtanggaku akan
terseret ke periuk kenerakaan.
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Hari 136
Mata Rohani

Renungan: 2 Raja-Raja 6:8-23
Jawabnya: “Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada

yang menyertai mereka.” (ayat 16)

Pernahkah anda berasa musuhmu begitu banyak sehingga anda ingin melarikan
diri dan menyembunyikan diri? Ketakutan menghantui anda di tempat tidur kerana

anda tidak tahu akan nasibmu. Anda terpaksa berdiri sendirian tanpa pertolongan dan
dukungan daripada orang lain. Penganiayaan datang kerana anda telah berdiri teguh
untuk imanmu, dan terpaksa membeli kasut yang lebih bertahan lasak untuk berlari
dari penganiayaan.

Janganlah kesal kerana Tuhan tidak meninggalkan anda. Berdoa, “Ya
TUHAN, bukalah mata aku supaya aku melihat.”

Sewaktu Raja Aram begitu marah dengan Elisa dan mengejarnya, musuh-
musuhnya mengelilingi pinggang.  Mereka telah datang dengan kuda-kuda untuk
mengelilingi kota itu, dan kereta kuda itu sungguh menggerunkan hati Elisa dan
hambanya. Elisa memiliki mata rohani dan dengan perasaan yakin, dia melihat keadaan
di sekelilingnya dengan tenang. Angkatan syurgawi yang menyertainya melebihi
tentera musuhnya dan hanya kemenangan besar akan terjadi.  Elisa berdoa agar mata
rohani hambanya akan tercelik dan dia telah melihat dengan jelas bahawa tentera
syurgawi mengerumuni mereka.

Janganlah kesal, bukalah mata rohani anda. Lihatlah tentera syurgawi
mengelilingimu. Betapa sering kita menukarkan 2 Korintus 4:8-10 menjadi ayat seperti
berikut: “Dalam segala hal kami ditindas, maka kami terjepit; kami habis akal,

maka kami berputus asa, kami dianiaya, jadi kami tinggal bersendirian,
kami dihempaskan, dan kami binasa, kami sentiasa membawa jiwa kami

yang sengsara dalam tubuh kami, sehingga ketakutan ternyata
dalam tubuh yang fana ini.”

Seringkah kita berdoa 2 Korintus 4:8-10 dalam jiwa kita sehingga kita
menerapnya,”Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit; kami habis akal,
namun tidak putus asa; kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami
dihempaskan, namun tidak binasa. Kami sentiasa membawa kematian Yesus di dalam
tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami.”

Jelas apabila anda menderita penganiayaan, Kristus dan bala syurgawi
menyertai anda.

Doa: Tuhan Maha Kuasa, bukalah mata rohaniku sewaktu aku terjepit dan
kehabisan akal.
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Hari 137
Menyeberangi Air
Renungan: Yesaya 43:1-2

Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, atau
melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan apabila engkau

berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak
akan membakar engkau.. (ayat 2)

Sewaktu keluargaku menantikan kedatangan anak kami yang ketiga, Jovin Wong
Wui Yang, aku mengalami saat-saat yang bersejarah dalam kehidupanku. Ketika

aku berada dalam bulan kelapan kehamilanku, doktorku berkata dalam nada yang
penuh keperihatinan, “Aku tidak gembira dengan keadaanmu. Tali pusat anda
bertumbuh terlalu pesat dan air di dalamnya terlalu rendah. Keadaan ini tidak baik.
Kita perlu mengeluarkan anakmu minggu depan. Ini hanya minggu yang ke 33 dalam
kehamilanmu. Bayimu akan dianggap pra-matang.” Ketika itu aku mendengarnya
dengan terkejut, fikiranku terlayang ke semua kebahayaan dan risiko yang terdedah
kepada bayiku.

Airmataku mengalir bagai sungai yang membasahi pipiku. Walaupun aku
berasa sungguh tertekan, jauh di sudut hatiku, aku bersyukur kerana Tuhan selalu
menyertai aku melalui pelbagai musim kehidupanku.

Hatiku berasa hangat ketika seorang temanku SMS aku dan berkata, “Apabila
engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-
sungai engkau tidak akan dihanyutkan apabila engkau berjalan melalui api, engkau
tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau,” (Yesaya 43:2).

Sungguh, Tuhan selalu memerhatikan setiap gerak geriku dan mengetahui
isi hatiku.

Aku menangis dan berseru, “Tuhan, aku bersandar pada Engkau. Tunjukkan
kebaikan-Mu dan rahmat-Mu. Engkau telah memberkati aku dengan kehamilan ini.
Janganlah berpaling muka Engkau pada saat kami bersandar pada Engkau. Aku
memegang erat pada suatu mimpi yang diberikan Tuhan beberapa bulan yang lalu
mengenai kehamilanku.”

Dalam mimpiku, Tuhan berkata dengan jelas, “Anakku, engkau akan belajar
bergantung pada aku untuk nyawa baru ini.”

Aku berdoa  dengan kedua-dua anak lelakiku dan kami meminta Tuhan
memberi lebih banyak air dalam kandungan supaya bayi ini dapat hidup lebih lama.
Anggota sel DUMC pun banyak memberi dukungan doa dan penghiburan.

Puji Tuhan, akhirnya aku akan ke bilik pembedahan, suamiku merakam saat
ini dalam videonya dan aku teringat sebuah lagu, “Semuanya Baik”. Puji Tuhan, anak
bongsu kami, Jovin Wong telah dilahirkan pada pukul 8.46 pagi tanggal 4 Ogos.
Halleluyah!

Hakcipta @ Upstream Publishing



Bayu Pengharapan 1 7 4

Bayi yang sungguh comel! Aku tidak mengalami sebarangan ancaman nyawa dan
kami berdua disambut gembira oleh sanak saudara dan anggota gereja kami.

(Disumbang oleh Lily Wong, ibu Jovin, anggota gereja DUMC)

Doa: Tuhan Pemberi nafas, kami bersyukur atas kebaikan Engkau. Semuanya
baik hanya kerana Engkau menyertai kami.

Janji Yang Manis

Janji yang manis, `Kau tak aku lupakan`
Tak terombong ambing lagi jiwaku
Walau lembah hidupku penuh awan
Nantikan cerahlah langit di atasku.

Engkau tak akan aku lupakan
Aku memimpinmu

Aku membimbingmu
Engkau tidak akan aku lupakan
Aku penolongmu, yakinlah teguh.

Charles H.Gabriel
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Hari 138
Jangan Hanya Melambai-lambai, Selamatkan

Renungan: Matius 28:16-20
Celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Inji (1Korintus 9:16)

Ketika Malawati sedang mencuci rumah bersama suaminya di halaman rumah,
dia terdengar teriakan, “Ombak-ombak, lari!” Seluruh penduduk Banda Aceh

berlari lintang pukang kerana ombak yang ganas mengganas seperti beribuan harimau
telah menyerang kampung yang terletak 2 kilometer dari pantai. Malawati yang terpukul
ombak, berenang lalu berpaut pada pokok nipah yang terapung-apung di lautan luas.

Malawati dibawa ke lautan luas selama lima hari. Dia mencabar maut dengan
memamah segugus biji nipah, beberapa bungkus Indo mi dan meminum air hujan. Dia
tidak tidur sekelip mata kerana mengharapkan pertolongan dari kapal atau bot. Kawasan
lautan itu sebenarnya penuh dengan ikan yu yang boleh membaham dia bila-bila sahaja
namun hanya ikan-ikan kecil yang menggigit kakinya. Kepanasan matahari yang terik
telah mengupas kulitnya kerana dia hanya memakai seluar dalam dan coli kerana pakaian
terbawa ombak.  Selama enam hari dia tidak tidur sedetik kerana takut kapal akan
melaluinya atau jatuh ke dalam lautan yang dalam. Dia sering menggigil dalam
kedinginan.

Tuhan mengutus Kapten Chern dari bot tuna untuk menyelamatkannya dan
memberi dia minuman, pakaian dan air sebelum membawa dia ke hospital Pulau Pinang!
Seorang pemuda lagi, Rizal  terapung-apung di lautan selama sembilan hari, dia
sungguh sayu hati ketika melihat anggota keluarganya dan teman-temannya tenggelam.
Pada hari yang ketujuh, hatinya melonjak kegembiraan kerana ternampak sebuah kapal
yang menuju ke arahnya. Dia melompat-lompat namun anak kapal itu melambai dan
beredar tanpa menolongnya! Puji Tuhan, dua hari kemudian, kapal Durban Bridge
menyelamatkannya.

Anda sedang berlayar kapal dengan Tuhan Yesus. Anda ternampak berjutaan
manusia terapung-apung di lautan dosa, menderita, hidup dalam keadaan sedih,
berdepresi dan melambai-lambai agar anda boleh menceritakan kasih Tuhan. Adakah
anda seperti anak kapal itu melambai-lambai tanpa bersinggah menghibur dan
memberitakan khabar baik?  Zaman ini adalah yang sungguh mencabar dalam
kehidupan umat manusia dan berjutaan manusia hidup dalam kehampaan tanpa melihat
secercah sinaran untuk masa depan. Celakalah, kalau kita hanya melambai-lambai dan
berlayar dalam kapal kita dengan seronok!

Doa: Tuhan Penyelamat, aku ingin memberitakan kasih-Mu kepada umat
manusia yang tinggal dalam keraguan dan ketakutan.
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Hari  139
Peluh-Nya Menjadi Seperti Titisan Darah

Renungan: Lukas 22:39-46
Ia  sangat  ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluh-Nya menjadi

seperti titisan darah yang bertetesan ke tanah. (Lukas 22:44)

Rina menderma lima puluh ringgit lalu dihulur  ribon kuning kecil untuk mengingat
perjuangan semua pesakit kanser serta untuk memberi dukungan kepada mereka.

Sewaktu pulang ke rumah, Rina  meletakkan ribon itu di meja untuk mengingatkan
dirinya mengesampingkan waktu untuk berdoa bagi pesakit kanser wanita.

Pada minggu itu, Rina juga keluar dengan adik dan temannya untuk makan
rojak sambil berborak-borak dan bersantai-santai. Mereka juga berbincang tentang
pemeriksaan buah dada dan kepentingannya untuk sering melakukan pemeriksaan.
Setiba di rumah, Rina menulis tentang penderitaan seorang pesakit barah yang
dikenalinya. Tiba-tiba Rina berasa seakan-akan ada satu benjol pada bahagian yang
disebut-sebutnya.

Rina agak khuatir akan benjol itu lalu bergegas ke hospital untuk pemeriksaan
kerana dia takut benjol itu mungkin barah. Sewaktu doktor memeriksanya, dia juga
terasa benjol yang agak besar. Rina menanyakan Tuhan kenapa ini perlu terjadi pada
dirinya namun dia disuruh untuk membuat mammogram pada hari itu juga. Sewaktu
menantikan gilirannya, dia bercakap-cakap kepada Tuhan dan menyedari bahawa
Tuhan juga pernah berjalan di jalan yang penuh dengan ketakutan. Pada saat itu,
dia menyedari sewaktu Tuhan terpaksa menghadapi kayu salib, hati-Nya juga penuh
dengan ketakutan dan Dia juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Peluh Tuhan Yesus
menjadi titisan darah kerana kematian di kayu salib sungguh sakit. Rina memberitahu
Tuhan bahawa jika dia terpaksa menempuh jalan penderitaan ini, dia akan menempuh
bersama dengan Tuhan di sisinya . Setelah berdoa demikian, hatinya menjadi tenang
sewaktu dia masuk ke bilik mammogram.

Setelah menerima keputusan mammogram itu, dia terkejut kerana sama sekali
tidak ada benjol dan pada waktu itu benjol itu hilang. Sewaktu Rina melihat ribon
kuning itu, dia dapat meresapi penderitaan yang pernah dialami oleh pesakit barah
dan berdoa dengan lebih berkorbar-korbar.

Doa: Tuhan Penyayang, berilah penghiburan kepada pesakit-pesakit barah
dan jadi Gembala serta Penghibur mereka selalu.
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 Hari 140
Maka Tahulah Aku

Renungan: Yeremia 32:1-17
...Maka tahulah aku bahawa itu adalah firman Tuhan. ( Yeremia 32:8)

Berapa kalikah kita terburu-buru mengambil langkah yang tidak disetujui oleh Tuhan
terlebih dahulu. Sekalipun tindakan itu pada pandangan manusia baik tetapi

Tuhan belum berbisik ya kepada kita. Kadangkala kita melangkah tanpa berdoa dan
meminta kehendak Tuhan terlebih dahulu. Kita mungkin juga teruskan rencana kita
walaupun hati masih belum mendapat kepastian daripada Tuhan dalam doa yang
sungguh-sungguh. Kepekaan mendengar kepada suara Tuhan memerlukan
perhubungan yang intim dengan Tuhan dan kerelaan berjalan bersama-Nya. Semakin
kita berjalan bersama Tuhan semakin kita seperti domba mendengar suara Gembala
kita.

Nabi Yeremia sungguh menjunjung Tuhan dalam segala keputusan yang
diambilnya supaya dia berada dalam rencana Tuhan yang terindah. Ketika Yeremia
terasa seakan-akan Tuhan sedang membimbing dia membeli ladang Anatot, dia tidak
segera bangun dan tawar menawar dengan pembelinya. Dia menunggu sedikit lama
lagi untuk mendapat kepastian sebelum berurus niaga. Kemudian anak saudaranya
datang untuk mencadang agar dia harus membeli ladang itu baru dia begitu pasti akan
kehendak Tuhan untuk membeli tanah itu.

Tunggulah  jejari Tuhan yang akan menunjukkan arah yang  harus anda
tempuh.  Kalau Tuhan belum memberi kepastian, berdoa lebih lama; usahlah terburu-
buru. Setelah Yeremia  mendengar suara Tuhan, keberanian membuat keputusan
memampukan dia memperoleh ladang itu. Dia yakin benar bahawa Tuhan Pencipta
langit dan bumi dan dengan kekuatan-Nya yang besar dan  lengan-Nya yang
terentang, sesungguhnya tiada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. (Yeremia 32:17)

Doa dari Lagu Afrika:

    Tuhan, hamba mengaku kelemahanku
    Pimpin hamba-Mu di dunia sepanjang jalanku

    Lebih dekat kepada-Mu
    Ini permohonan-ku

    Jalan selalu serta-Mu
    Kehendak-Mu jadilah selalu
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Hari 141
Tercabut Dari Sodom dan Gomorra

Renungan: Yeremia 18:1-17; Kejadian 19:1-29
Ketahuilah, pada hari ini Aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan

atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan
dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. (Yeremia 1:10)

Mencabut, meroboh, membinasa dan membangun semula. Itulah panggilan dan
peranan sulit yang akan dipikul oleh Yeremia dalam pelayanannya sewaktu

melayani umat Tuhan.
Benarkah Tuhan akan mencabut, meroboh, membinasa dan membangun

semula?  Benarkah Tuhan tidak sahaja menyembuhan retakan kecil dalam kehidupan
anda tetapi Dia ingin penyembuhan yang seutuhnya? Yeremia pernah dibawa ke
sebuah kilang membuat periuk, dia memerhatikan bahawa kalau ada retakan kecil,
tukang periuk akan mencampak tanah liat dan membentuknya lagi.

Kalau anda mahu menggantikan kayu kayan di rumah anda, tentu lebih baik
menggantikan semuanya. Kelembaban kayu yang lain mungkin akan merosakkan kayu
baru. Apabila Tuhan ingin melakukan keajaiban dalam kehidupan anda, Dia akan
mencabut, meroboh, dan membangun lagi. Struktur lama yang tidak berguna akan
dicampakkan ke dalam sampah. Proses in mungkin menyakiti mental, emosi, dan batin
anda.

Contohnya, Tuhan mungkin ingin anda tinggalkan persahabatan lama yang
membelenggu  kehidupan anda.  Dia tidak ingin anda berjalan dengan mereka di lorong
yang tidak soleh. Perasaan kesepian dan keperluan mencari teman baru mungkin
membuat anda berlengah-lengah dan berkompromi.

Lot and keluarganya menjunjung Tuhan. Tuhan ingin mencabut mereka dari
Sodom dan Gomorra serta memberi mereka suasana baru yang tidak menyiksa mental
dan kerohanian mereka lagi. Apabila Tuhan berkeputusan untuk menghancurkan
Sodom dan Gomorra, Dia ingin keluarga Lot berpindah. Bayangkan penduduk Sodom
yang jijik ingin menyerang malaikat dan hampir memperkosa anak-anak Lot.

Tuhan ingin mencabut anda dari suasana lama. Relakah anda? Dia ingin
memberi anda teman-teman baru, visi baru, dan masa depan baru.  Walaupun anda
terpaksa menunggu dalam kesepian buat sementara, biarlah telunjuk jari-Nya yang
mengatur semula kehidupan anda.

Tuhan ingin mencabut tabiat lama yang akan menghalangi pertumbuhan
rohani anda, relakah anda menyerahkan diri kepada tangan pembentukan-Nya. Sudikah
anda dipenuhi oleh buah-buah Roh Kudus dan memancar kasih ilahi.

Jangan  rampas kesejahteraan ini dengan memegang erat pada yang lama.
Apakah yang terjadi kepada isteri Lot? Dia terlalu sayang akan Sodom dan Gomorra,
akibatnya, dia bertukar menjadi tiang garam.
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Tinggalkan Sodom dan Gomorra sebelum kita berubah menjadi tiang garam
dan api neraka akan membakar kita. Tinggalkan teman-teman anda yang suka
bermabukan, berjudi, dan bermain api dalam kehidupan. Tinggalkan sikap yang suka
bermain-main dengan perempuan dan menyedihkan isteri.

Jangan bermain-main dengan periuk api, nanti terletup diri kita dan
rumahtangga kita.
          Roboh, cabut, dan dirikan yang baru dalam kehidupan anda diingini oleh
Tuhan.

 Doa: Tuhan Maha Kuasa, aku berterima kasih kerana Engkau telah
mencabut, meroboh, dan membangun aku semula supaya aku dapat

hidup lebih berkelimpahan.

Anda tidak boleh hidup hanya pada keseronokan. Ia hanya buih di
atas permukaan air, hanya cetek sahaja, dan yang lain itu lumpur

sahaja.

Geaorge Mac Donald
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Hari 142
Jangan Membuat Anak Lembu Emas

Renungan: Keluaran 32: 1-35
Di terimanyalah dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan

dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan…(ayat 4)

Aini seorang bujang yang cukup berkemampuan dan cantik. Gajinya lumayan,
keretanya dan rumahnya boleh tahan. Masalahnya?  Umurnya sudah mencecah...

dan wajah suami masih belum menjelma-jelma. Tiba-tiba, jelmalah seorang jejaka dan
Aini bersetuju menikah walaupun belum bercinta dan belum sungguh-sungguh
berkenalan.

“Bagaimana kalau saya kehilangan kesempatan?” bisiknya.
Maka jejaka itu pun dilihat seperti Anak Lembu Emas dan disembah sahaja.
Setelah berkahwin, Aini menangis kerana suaminya sungguh aneh kerana

sebenarnya jejaka itu hanya memuja ibunya dan orang lain akan ambil kedudukan
yang kedua. Ibunya yang menjadi ratu di hatinya dan bukan  isterinya. Setiap layanan
Aini dianggap kurang memuaskan dan ibunya disanjung melangit. Ketika ibunya
datang tinggal bersama mereka, suaminya selalu memihak ibunya sendiri dan memarahi
Aini. Aini terperangkap dengan Anak Lembu Emasnya.

Berhati-hati kalau anda mempunyai masalah atau krisis. Jangan cepat-cepat
membuat anak lembu emas. Sewaktu Musa berada di gunung dan belum turun, umat
Tuhan tidak sabar lagi dan juga berasa takut. Mereka mendesak Harun untuk membuat
anak lembu emas supaya mereka boleh menyembah dan meminta pimpinannya.

“Buatlah untuk kami allah, yang akan berjalan di depan kami sebab Musa
ini, orang yang telah memimpin kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia.”
(Keluaran 32:23).

Harun menyuruh mereka menanggalkan anting-anting emas mereka dan
membuat lembu emas. Betapa bodohnya! Mereka mengakui bahawa anak lembu emas
itu yang membawa mereka keluar dari Mesir.  Mereka sudah melupakan tangan Tuhan
yang begitu kuat dan yang telah membelah Laut Merah untuk mereka.

Mereka  kurang sabar dan tidak mahu menunggu kepulangan Musa walaupun
dia  membawa perintah Tuhan sejati. Mereka berasa kurang selamat kalau tidak ada
rumusan segera dan menciptakan anak lembu emas sebagai jalan pintas. Kekurangan
kedewasaan mereka menyebabkan mereka tidak menunggu dan melihat tangan Tuhan.

Pada waktu krisis, kita tidak sabar membuat anak lembu emas dan terus
memegang padanya sungguhpun ia mendatangkan lebih banyak masalah. Adakah kita
tidak sabar-sabar untuk melihat rancangan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita
mencari tukang tilik? Sungguhkah tukang tilik dapat memberitahu segala yang terjadi
dalam kehidupan kita. Kehidupan orang yang mengasihi Tuhan berada di tangan yang
Maha Kuasa. Jangan mencari lembu emas.
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Sebahagian orang ketagihan alkohol untuk melupakan tekanan dan masalah
mereka dan menjadi arak lembu emas mereka.  Sesetengah orang pula ketagihan dadah,
membunuh diri, atau menjalin perhubungan yang tidak sihat.Akibatnya? Anak lembu
palsu yang dipuja mereka mendatangkan lebih banyak mala petaka dan bukan jawapan.

Banyak masalah datang bertubi-tubi, sehingga akhirnya mereka berdosa
kepada Tuhan dan tidak dapat mendengar suara Tuhan.

Doa: Tuhan Maha Kuasa, ajarlah aku selalu menunggu pertolongan-Mu dan
aku hancurkan segala anak lembu emas dalam kehidupanku.

Layangkan Mata Pada Tuhan Yesus

Oh jiwa, adakah awak lelah dan gelisah
Semua gelap gelitakah dan tidak ada terang

Layangkan matamu pada Tuhan
Hanya bahagia dan bebas bagimu

Pandanglah pada Yesus
Oh pandang wajah-Nya yang indah

Segala isi di dunia akan menjadi suram
Di bawah sinaran kemuliaan dan rahmat-Nya

(Helen Howard Lemmel)
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Hari 143
Pengkhianatan

Renungan: Lukas 22:47-53
Maka kata Yesus kepadanya: “Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia

dengan ciuman?” (ayat 48)

Seringkali sewaktu membaca cerita Yudas, kita mencaci Yudas sebagai makhluk
yang terhina di permukaan bumi ini kerana dia mengkhianati guru yang

mengasihinya. Bagaimana mungkin ini boleh terjadi? Sampai hati Yudas mengkhianati
dan melukai hati Tuhan Yesus yang tinggal bersamanya, makan bersamanya serta
mengajar dia. Dia manusia atau binatang?

Hairankah kalau kita berkata kegelapan keperibadian Yudas juga merupakan
kegelapan hina yang wujud dalam kita?  Babak  lakonan pengkhianatan juga merupakan
perbuatan hina yang sering kita lakonkan sewaktu perhubungan retak. Pengkhianatan
yang paling menyakiti hati yang pernah saya dengar ialah seorang ibu telah diusir
dari rumah sendiri setelah dia menukarkan hak milik rumah kepada anaknya! Pernahkah
anda mendengar seorang suami yang meraih kejayaan kerana usaha dan pertolongan
isterinya, mengkhianati isterinya, dan berkahwin lagi? Seorang teman perniagaan
meragut keuntungan untuk diri sendiri sekalipun itu hasil usaha bersama teman
perniagaannya. Kalau kita menggali cerita pengkhianatan, kita tidak dapat
membayangkan betapa kejinya pengkhianatan yang terpancar daripada kegelapan
manusia.

Pernahkah anda mengkhianati orang yang paling anda kasihi kemudian
menyesalinya? Pernahkah anda menampar seorang yang mengkhianati anda dengan
pengkhianatan yang lebih keji?  Saat itu  mulutmu penuh dengan cacian keji. Apakah
yang akan anda lakukan setelah terlanjur mulut atau tindakan? Adakah anda
membunuh diri seperti Yudas?

Berikan peluang baru untuk memperbaiki persahabatan dengan orang itu,
dan bertaubat. Kerelaan Tuhan Yesus menyembuh telinga musuhnya pada malam
pengkhianatan harus meyakinkan Yudas akan pengampunan Tuhan Yesus. Bagaimana
kalau anda dikhianati oleh orang lain? Patutkah pengkhianatan dibalas dengan
pengkhianatan? Benarkah jika nama baik anda tercemar, anda pun mengkhianatinya
dengan mencemarkan nama baiknya? Inilah babak kegelapan keperibadian manusia
yang sering muncul dalam kehidupan manusia.

Jadilah seperti Petrus. Kesedaran akan pengkhianatannya  terhadap Tuhan
Yesus telah memberi  dia kesempatan melayani Tuhan lebih bersungguh-sungguh
setelah penyesalan dan pertaubatannya.

Doa: Tuhan Penyayang, sewaktu aku dikhianati, ajarlah aku untuk
mengampuni dan tidak membalas setimpal.
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Hari 144
Teh Tarik

Renungan: Ratapan 3:19-25
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu

baru tiap pagi; besar kesetiaan-Mu (ayat 22,23)

Sewaktu mengadakan persidangan MAI Asia iaitu persidangan para penulis Asia
yang diadakan di Singapura, Encik John Maust dan Encik Ramon Rocha

mengunjungi Malaysia. Encik John ingin bertemu dengan penulis-penulis Malaysia.
Aku pun membawa Encik John Maust dan Encik Ramon untuk bersarapan di kedai
mamak sebelum mereka memulai misi mencari penulis. Mereka berdua sungguh suka
akan roti telur dan teh tarik. John sungguh tertarik dengan teh tarik sehingga dia
merakamkan proses membuat teh tarik untuk ditunjukkan kepada orang Amerika.

“This is pulled tea,” kata aku.
Setelah itu aku menjelaskan bahawa teh tarik ini boleh ditarik sambil menari jazz.
“Wah! Orang Malaysia sungguh berbakat. Menarik teh sungguh susah apalagi mereka
tahu berdansa sambil membuatnya,” ujar John.
“John, orang Malaysia seperti aku tidak pandai buat teh tarik. Aku pernah cuba
membuat teh tarik tetapi semuanya tertumpah di lantai. Jadi usah buat sendiri, ke sini
sahaja,” balas aku.

Sewaktu John pulang, dia menulis kepada kawan-kawannya tentang
bagaimana orang Malaysia boleh menarik teh sambil berdansa. Selanjutnya, John
berkata menjalani kehidupan kita bagai membuat teh tarik. Kita berusaha menjalankan
segala sesuatu dengan teliti dan berhati-hati namun kadangkala rancangan kita
tertumpah seperti teh.

Kalau kita mengimbas masa yang lalu mungkin ada peristiwa-peristiwa
tertentu dalam kehidupan anda tidak berjalan dengan lancar.

Penulis Ratapan sedang mengakui bahawa imbasan peristiwa-peristiwa masa
lampau  telah menekan jiwa dan mentalnya. Sekira penulis Ratapan terjerumus dalam
aliran negatif tentu saja dia akan tenggelam dalam arus kekecewaan.

Masihkah anda sedang menyanyi, “Widuri, elok bagai rang bulan sayang”
sedangkan Widuri hanya suatu rakaman di minda.  Biarlah fikiran anda berfokus pada
kasih setia Tuhan dan awak akan melihat hari yang baru. Kasih setia Tuhan baru
setiap pagi dan setiap hari haruslah hari yang baru bagi anda.

Jangan menatap pada kolam yang keruh kerana ini akan mengaburkan wajah
dan kasih setia Tuhan daripada tatapan anda. Buatlah teh tarik baru kalau yang lama
sudah tertumpah dan anda perlu mengelapnya dari minda dan hati.
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Bukalah balutan yang lama kerana anda sudah dijamah oleh kasih setia
Tuhan.
Katakanlah kepada jiwamu bahawa Tuhan adalah bagianmu. (Ratapan 3:24)

Doa: Tuhan Yesus, aku bersyukur atas kasih setia-Mu yang baru setiap pagi
dalam kehidupanku.

Cahaya Semerak-Nya

Bunga Ros tidak selalu bermekar harum dan indah
Rumput rumpai kan layu selalu

Cinta manusia mudah layu dan berubah
Hanyalah Tuhanku, cahaya semerak-Mu tetap pancar indah

Tuhan, Teman Kekal dan Penyayang jiwa
Aku berserah dan berjalan bersama-Mu

Biar penghiburan-Mu kuatkan jiwa
Segala yang lama berlalu dalam pengharapan-Mu.

Kasih setia Tuhan baru setiap pagi.
Hanya Tuhan yang menjadi bagianku yang kekal.
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Hari 145
Hati Rohani Yang Buta

Renungan: Lukas 6:6-10
Lalu Yesus berkata kepada mereka: “Aku bertanya kepada kamu: Manakah

yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat,
menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?” (ayat 9)

Orang Farisee begitu marah akan Tuhan Yesus kerana Dia menyembuh pesakit
yang mempunyai tangan yang layu. Hati rohani Tuhan Yesus dapat melihat

kesiksaan seorang pesakit sebaliknya orang Farisee mementingkan tradisi dan
peraturan-peraturan buta rohani. Peraturan-peraturan manusia membutakan mereka
sehingga mereka bersikap kaku dalam segala perhubungan dan urusan kehidupan
mereka. Hari Sabat diaturkan dengan pelbagai tradisi manusia sehingga keperluan
manusia yang paling kritis pun diabaikan. Domba yang jatuh ke longkang pun tidak
boleh diselamatkan.

Isu hari Sabat menjadi pertikaian kerana Tuhan Yesus menghulurkan tangan-
Nya untuk menyembuh orang ini.

Pernahkah anda mendengar cerita sedih seperti seorang insan yang sakit
jantung tidak diberikan rawatan kerana kad kreditnya tidak kecukupan wang?
Kakitangan hospital lebih rela melihat pesakit itu tersungkur dan meninggal dunia.
Menyelamatkan orang yang sakit tenat lebih penting atau mematuhi peraturan-
peraturan hospital pada saat itu?

Pernahkah anda mendengar cerita umat manusia yang begitu terikat oleh
peraturan-peraturan sehingga mereka terbelenggu? Peraturan-peraturan memang
penting untuk menjamin displin dan kelancaran kehidupan manusia tetapi peraturan-
peraturan boleh menjadi tali yang melilit dan menimbulkan penderitaan.

Belinda berasal daripada keluarga yang berada namun kehidupannya penuh
dengan penderitaan kerana dia terpaksa menurut banyak hal manusiawi yang tidak
penting. Dia tidak boleh makan semeja dengan orang yang tidak setaraf. Restoran
yang tertentu dianggap sebagai penghinaan bagi orang seperti mereka. Akhirnya, dia
tidak boleh bergaul dengan orang  yang tidak semertabat dengannya. Dalam hal makan,
berpakaian, dan segala sesuatu, dia mesti membawa imej suku mereka. Akhirnya, dia
terpaksa menikah dengan seorang peguam bela yang setaraf dengan sukunya.

Peraturan-peraturan ini tidak mencelikkan hati rohani Belinda atau membentuk
keperibadian yang hangat dan akrab. Suaminya? Dia juga dikawali oleh peraturan  dan
kepandaian menjaga imej. Di rumah, suaminya bukanlah insan yang diduga, dia sering
menganiayai dan memukul Belinda.

Bagaimanapun Belinda telah menyedari segala peraturan manusiawi tidak
dapat memperbaiki kehidupannya. Hanya kasih Tuhan yang mengalir dapat menjamin
mata rohani kita tidak buta, dan memberi kehangatan kasih dan mesra.

Hakcipta @ Upstream Publishing



Bayu Pengharapan 1 8 6

Doa: Kuasa dan kasih Tuhan sahaja yang dapat memberikan kehidupan yang
berkelimpahan

Roh Tuhan Yang Maha Hidup

Roh Tuhan yang Maha Hidup
Bangkitkah roh-Ku

Bakar, uji. pakai daku,
Roh Tuhan yang Maha Hidup

Bangkitkan roh-Ku

Daniel Iversion
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Hari 146
Narsisisme

Renungan: Yohanes 13:1-11
Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, dan mulai membasuh

kaki murid-murid-Nya lalu menyekanya dengan kain yang terikat
pada pinggang-Nya itu. (ayat 5)

Penyakit yang sering menyerang dan menyakiti manusia ialah narsisisme.
Narsisisme ialah percintaan atau kekaguman akan diri sendiri. Narsisisme berasal

dari cerita dongeng Yunani mengenai seorang pemuda bernama Narsisis. Dia telah
jatuh cinta dengan bayang sendiri dalam air. Cinta akan dirinya telah menyebabkan
dia kemabukan cinta sehingga dia meninggal dunia kerana keracunan cinta akan diri.
Pada zaman ini, banyak orang pun kemabukan cinta akan diri sendiri sehingga selain
daripada diri sendiri, orang lain tidak penting. “Aku” yang terpenting dan sikap
narsisistik mewarnai seluruh hidupnya.

Sikap pekerjaan kebajikan pun berkisah pada aku. Aku yang telah
mengumpulkan dana untuk anak-anak yatim. Aku yang menjayakan projek derma
jantung sehingga begitu banyak orang yang tidak berkesempatan hidup telah
tertolong. Suratkhabar yang memuat berita tentangnya terpampang di ruangan tamu
agar dapat dilihat oleh semua tetamu.  Pelayanan gereja juga diwarnai oleh orang yang
sedemikian. Aku yang mendirikan gereja ini atas usaha dan titik peluh sendiri. Penyu
bertelur beratus-ratus banyaknya, senyap, ayam bertelur sebutir sahaja hinggar
sekampung.

Siapakah yang mengasihani diriku? Aku berkerja penat tetapi tidak ada
orang yang menghargai segala titik peluh aku. Isteriku tidak mengasihani aku dan
anak-anakku tidak mengenang budiku. Orang  yang berpenyakit narsisisme akan selalu
mengasihani diri sendiri.

Rawatan penyakit ini? Tanggalkan semua aku dan melayani orang lain di
sekelilingmu. Tuhan Yesus menanggalkan Diri-Nya, tersungkur dan membasuh kaki
para murid-Nya. Tuhan Yesus tidak selalu memandang kepada diri-Nya tetapi Dia rela
menjamah orang lain dengan cinta-Nya dan melayani mereka dengan kerendahan hati.
Yang penting ialah membentuk dan menjadikan orang  yang mengikuti-Nya menjadi
murid yang berbuah. Ceritanya tidak berkisah sekitar I, Me, and Myself, atau Aku,
Saya, Beta.

Anda seorang Nazi? Sorry, maksud saya Narsisis. Janganlah keracunan oleh
cinta akan diri sendiri, tanggalkan diri dan melayani orang lain. Janganlah hanya
menghayati kecantikan wajahmu di tasik sahaja! Lupakan diri dan menjangkau orang
lain yang memerlukan kasih Kristus.

Doa: Tuhan Penyayang, kami ingin memancarkan kasih kepada dunia dan
tidak hanya mencintai diri sendiri.
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Hari 147
Kuasa Syurgawi
Renungan: Keluaran 14

Musa menghulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaiklah
air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu; demikianlah

Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. (ayat 27)

Pada saat kita menghadapi krisis, kuasa syurgawi akan dinyatakan. Sewaktu umat
Tuhan mendengar tapak kuda, hati mereka tergempar dan mereka berteriak-teriak.

Pada waktu itu kuasa syurgawi dinyatakan sehingga Lautan Merah terbelah. Kuasa
syurgawi jelas dinyatakan sewaktu mereka dikejar-kejar musuh dan hampir terbunuh.
Kekuatan kuda dan senjata angkatan tentera Raja Firaun tidak setanding kuasa
syurgawi yang ajaib.

Kegelapan dan ketakutan dalam padang belantara juga merupakan waktu
krisis bagi umat Tuhan yang lemah dalam iman. Pada saat itu, kuasa syurgawi
dinyatakan dan tiang-tiang api  terjelma untuk menyinari jalan mereka yang gelap.
Sewaktu mereka kelaparan di padang belantara, kuasa syurgawi dinyatakan. Manna
yang berkelimpahan memuaskan kelaparan umat Tuhan. Setelah umat Tuhan
bersungut-sungut Tuhan bersabda, “Sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit
hujan roti bagimu: maka bangsa itu akan keluar dan memugut tiap-tiap hari sebanyak
yang perlu untuk sehari, supaya mereka Kucuba, apakah mereka hidup menurut hukum-
Ku atau tidak.” (Keluaran 16:4)

Anda menghadapi krisis pada saat ini? Akaun di bank anda hampir kering
kontang, dan anda masih belum mendapat satu pekerjaan? Anak remaja anda telah
berlari dari rumah dan mengancam tidak akan kembali ke rumah selama-lamanya?
Komunikasi anda dengan isteri semakin memburuk? Anda telah dituduh menipu di
tempat kerja padahal anda jujur berkerja dengan rakan sekerja?

Layangkan pandangan anda kepada Tuhan dan seperti umat Tuhan
mengharapkan kuasa syurgawi dinyatakan dalam kehidupan anda, percayalah bahawa
Laut Merah anda akan terbelah dan anda tidak akan mati lemas kerana terhanyut
ombak krisis. Bagaimanakah kemenangan akan datang? Beribadah, menyanyi, dan
percaya tembok itu akan dirobohkan oleh Tuhan.  Jangan berasa hampa, terus memuji
dan menyanyi dan krisis anda akan dikalahkan. Kemudian biar Tuhan membimbing
anda untuk memperbaiki situasi itu.

Saat anda berasa sungguh kekurangan dalam banyak aspek kehidupan,
Tuhan akan mencurahkan manna syurgawi.

Doa: Tuhan Maha Kuasa, nyatakan kuasa dan pelepasan-Mu pada saat ini
kerana aku terjepit oleh pelbagai masalah.
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Hari 148
Bergelut

Renungan: Kejadian  32:22-32
 Lalu tinggallah  Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergelut dengan

dia sampai fajar menyinsing. (ayat 24)

Yakub telah melalui waktu yang sangat mencabar. Dia telah berlari daripada
abangnya dan kini dia berada di tanah asing. Di tengah-tengah tanah asing, dia

berasa sepi, letih, dan hatinya terluka. Dia beralih ke tempat yang agak sepi untuk
bersendirian dan berusaha melelapkan matanya. Banyak yang terjadi dalam
keluarganya dan mungkin dia berasa bersalah atas keadaan ini.

Tiba-tiba malaikat datang dan bergelut dengannya sehingga fajar menyinsing.
Malaikat itu bergelut dengannya dan memukul pangkal pahanya sehingga terpelesok.
Yakub berkata kepada malaikat itu, “Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika
engkau tidak memberkati aku.” Setelah pergelutan itu, Yakub diberikan nama baru dan
ditugaskan untuk memimpin bangsanya. Yakub menamakan tempat itu Peniel sebab
dia berkata,“Aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawa aku tertolong.”
(Kejadian 32:30).

Anda  mempunyai  pergumulan hidup atau keputusan yang begitu sulit?
Anda tidak memahami kenapa peristiwa tertentu terjadi dalam kehidupan anda? Jangan
membiarkan diri berdiam sahaja. Biar jiwamu bergelut dengan Tuhan sehingga anda
berasa kehadiran Tuhan dan berasa yakin akan berkat-Nya. Pada saat penderitaan,
langkah yang paling baik ialah bergelut dalam jiwa bersama Tuhan dan jangan
membiarkan  ombak-ombak ganas menghanyutkan anda.

Biarlah setiap detik yang mencabar dinamai Peniel yang bererti, “Aku telah
melihat Allah berhadapan muka tetapi jiwaku tertolong.” Kejadian 32:30 Setelah anda
telah banyak bergumul, banyak bunga-bunga kerohanian akan berputik dan bermekar.
Anda akan hidup lebih beriman, bertumbuh dalam kerohanian dengan cepat dan
berbunga baru akan bermekar. Bergumul lebih lama lagi dan memberitahu Tuhan
bahawa anda tidak akan melepaskan-Nya sehingga Dia memberkati anda.

Pamela bergelut dalam jiwanya; dia perlu membuat keputusan. Haruskah dia
terus bekerja dan mendapat gaji yang lumayan  bagi keluarganya, atau meletakkan
jawatannya  untuk mendidik empat anaknya yang semakin mendesak perhatiannya?.
Tidak ada orang boleh menolong dia membuat keputusan yang tepat. Dia datang ke
hadirat Tuhan dan bergelut sehingga dia mendapat keyakinan baru daripada Tuhan.
Selama Pamela berasa kurang yakin dalam jiwanya, dia terus bergelut, berdoa, dan
menangis sehingga jawapannya tiba.

Doa: Tuhan Penyayang, aku ingin terus bergelut sehingga Engkau
memberkati aku lagi.
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Hari 149
Pandangan Mikro atau Makro?

Renungan: Mazmur 139
Tuhan akan menyelesaikannya bagiku! Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk

selama-lamanya; janganlah Kautinggalkan perbuatan tangan-Mu.
(Mazmur 138:8)

Kenyataan situasi dan keadaan hidup mungkin kelihatan muram serta tidak
menjanjikan sebarang  pengharapan. Sebagai anak Tuhan, kita tidak hanya

melihat kenyataan kehidupan pada detik ini kerana kita hanya dapat mengakui bahawa
kita hanya melihat keadaan mikro. Kita hanya boleh melihat satu pohon dalam hutan
tetapi Tuhan dapat melihat seluruh hutan itu. Kita melihat setitik hitam tetapi Tuhan
dapat melihat seluruh gambarannya secara jelas. Kita hanya melihat awan gelap tetapi
Tuhan melihat pelangi yang tersembunyi  di sebaliknya.

Jangan mengeluh nasibmu seperti nasi sudah menjadi bubur. Fikiran seperti
ini menyeleweng dan tidak benar. Tuhan masih menguasai kehidupanmu dan Dia akan
menyelesaikannya bagimu dengan cara yang terindah. Tentu Tuhan tidak akan
menyelesaikannya dengan kecelakaan.  Kasih setia Tuhan tidak berubah buat selama-
lamanya. “Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji
yang Kauucapkan kepada hamba-Mu.” (Mazmur 119:76)

Jangan biarkan arus-arus negatif mengancam minda anda tetapi dengan mulut
yang beriman berkata kepada Tuhan, “Janganlah Kautinggalkan perbuatan tangan-
Mu.” (Mazmur 138:8) Kita patut menyedari bahawa kita hanya melihat peristiwa mikro
tetapi Tuhan Perancang kehidupan kita melihat gambaran makro kehidupan kita. Kita
hanya melihat satu bab dalam kehidupan kita tetapi Tuhan sudah melihat halaman
pertama hingga halaman terakhir.

Jadi bagaimanakah anda harus bersikap?

A. Jangan membuat kesimpulann negatif atau mengakhiri kehidupan anda kerana
minda dan pengertian anda terbatas sahaja.

B. Jangan mengemukakan kata-kata negatif yang menimbulkan depresi.

C. Jangan menyerahkan jiwa anda kepada kekecewaan kerana perjalanan
kehidupan anda belum berakhir lagi.

Hal ini benar dalam kehidupan seorang gadis yang bernama Lena Maria di
Swiss. Ketika Lena berada dalam kandungan ibunya, doktor menasihati ibunya untuk
menggugurkan janinnya yang cacat. Doktor itu hanya melihat situasi yang mikro sahaja
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tetapi ibu Lena tidak bersetuju kerana dia tidak percaya menggugurkan anak itu jalan
keluar yang terbaik. Sekalipun Lena Maria dilahirkan tanpa tangan, kehidupannya
menggambarkan kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Dia dapat bergerak dan hidup
seperti manusia biasa. Lina menggunakan kakinya untuk memandu kereta, memasak,
membeli belah, melukis, bermain piano tanpa berasa  kekurangan apapun. Dia juga
giat melayani Tuhan dalam bidang muzik bahkan Lena dapat menyanyi dengan suara
yang merdu. Bersama suaminya, dia sering melayani di gereja dengan lagu-lagu rohani
yang merdu.

Ibu bapa Lena Maria memegang erat kepada kasih setia Tuhan dan percaya
bahawa Tuhan tidak akan meninggalkan insan yang cacat. Kalau ibu Lena hanya
melihat kecacatan bayi kandungannya dengan pandangan mikro, dia tentu akan
menggugurkan anak itu. Rancangan makro Tuhan telah memberkati anak ini dengan
pelbagai bakat. Siapakah yang menduga kaki boleh melakukan semuanya dan suara
yang indah akan menggema daripada Lena?

Aku baru bersembang dengan seorang ibu di gereja, “Tuhan telah memberi
awak seorang insan yang istimewa kerana dia tahu awak seorang ibu yang istimewa.
Dia tahu awak sabar dan mampu menolongnya.”

Doa: Tuhan, aku percaya Engkau sedang menyempurnakan pekerjaan tangan-
Nya dalam rancangan makro-Nya.

Bersemuka
Bersemuka nanti, tampak Tuhan kepadaku.

Sangat indah dan mulia, Yesus Penyelamatku.
Sekarang tirai menutupi, wajah Tuhan Yesus bagiku.

Tapi nanti akan nyata, kemuliaan Tuhan.
Sukaria tak terhingga di hadapan Rajaku.

Bila saatnya telah tiba, aku melihat Tuhanku.

Bersemuka
Nyata wajah Tuhan Yesus bagiku.

Agung sungguh dan mulia,
Tuhan Yesus Rajaku.

(Mrs. Frank A. Breck)
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Hari 150
Marilah Kita Berbincang

Renungan: Yesaya 1
Marilah, baiklah kita bepekara(berbincang) firman Tuhan. Sekalipun dosamu
merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna

merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba..(ayat 18)

Kalau sesuatu pergaduhan atau perselisihan faham terjadi di keluarga, pihak yang
lebih dewasa, dan rohani akan mengajak pihak yang lebih lemah untuk berbincang.

“Marilah, kita berbincang.” Kalau seorang anak remaja berasa sangat marah kerana
dipukul oleh ayah adalah baik kalau ayah mengajak anaknya untuk berbincang dan
saling mengampuni agar kemarahan dan komunikasi tidak akan terkena infeksi yang
boleh merosakkan perhubungan.

“Marilah, baiklah kita berperkara…” menunjukkan Pencipta Alam rela
menunduk dan berbincang dengan kita. Tuhan berfirman, “Di mana kamu mahu dipukul
lagi, kamu yang bertambah murtad? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu.
Dari telapak kaki sampai ke kepala tidak ada yang sihat; bengkak dan bilur dan luka
baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan serta tidak ditaruh minyak.” (Yesaya 1:5-6)
Tuhan ingin kita menghadapi kenyataan dan melihat dosa kita. Tuhan mengasihi
pendosa dan membenci dosa mereka, Dia ingin nanah  infeksi dosa dipijit dan diubati
segera.

Pada zaman dahulu, mereka memiliki cara yang unik  untuk mengubati luka.
Semua nanah dipijit lalu minyak zaitun disapu pada luka itu agar kekotorannya tetap
mengalir keluar dan kemudian dibalut.

Pendosa yang paling terkeji di permukaan bumi ini pun Pencipta alam
mengajak, “Marilah…dosamu seperti kirmizi akan menjadi putih salju…” Pencipta alam
rela berbincang  agar  kita menentukan destinasi kehidupan kita. Dosa bagai kuman
luka yang boleh membawa maut.

Alangkah  sedihnya hati Tuhan kerana lembu mengenal pemiliknya dan
keldai mengenal palungan tetapi  umat Tuhan  buta dan  berdegil menghadap
kenyataan  dosa. (Yesaya 1:3,4).

Kita hanya dapat melihat belas kasihan Tuhan seandainya kita rela
merendahkan diri di tangan Tuhan dan bersama dengan Tuhan menyelesaikan isu
kehidupan kita. Pukullah dada kita dan berseru, “Kasihanilah aku Tuhan, aku rela
berbincang tentang dosaku saat ini juga dan disembuhkan oleh kuasa darah-Mu.”

Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia
akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. (1
Yohanes 1:10).

Doa: Tuhan, aku rela berbincang dan menyelesaikan dosaku bersama-Mu.
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Hari 151
Jangan Lagi Memakai Topeng

Renungan: Lukas 11:37-54
Sesungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan

diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. (Mazmur 51:8)

Di  Korea, tarian tradisional iaitu tarian topeng merupakan satu tarian yang berjenis
“satire.” Apabila rakyat pada  zaman  dahulu  ingin mencaci kerajaan, mereka

tidak berani mencaci secara lansung lalu mereka memakai topeng  pelbagai jenis untuk
melambangkan pelbagai  watak dan melakonkan ceritanya.

Kita juga pandai bertopeng dan tidak memaparkan  diri  kita yang sebenarnya.
Beranikah kita mengakui diri sebagai anak Tuhan yang tulin atau kita masih memakai
topeng  dalam pelbagai perkara?  Adakah kita memakai topeng  ke gereja ataupun
ketika datang ke hadirat Tuhan?

Tuhan Yesus paling membenci keimanan yang palsu dan penuh dengan
pemakaian topeng. Dia mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang Farisi
hairan ketika melihat Yesus tidak mencuci tangan-Nya sebelum makan. Mereka
sungguh mementingkan taurat-taurat dan peraturan luar tetapi secara batin mereka
hanya tin-tin kosong sahaja. “Tetapi Tuhan berkata kepadanya: “Kamu orang-orang
Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalam
penuh rampasan dan kejahatan,” (Lukas 11:39) Tuhan Yesus mengecam mereka memberi
perpuluhan, duduk terdepan di rumah ibadat, tetapi tidak ada kejujuran batin dan
ibadah. Mereka diibaratkan sebagai, “…kubur yang tidak memakai tanda; orang-orang
yang berjalan di atasnya, tidak mengetahuinya,” (Lukas 11:44)

Relakah kita melihat diri dengan secara jujur dan terbuka? Kita kurang berani
melihat diri kita yang sebenarnya kerana  takut melihat aspek-aspek yang kurang
berkenan. Selagi kita memakai topeng, aspek pengenalan diri terbatas dan
pertumbuhan terbantut.  Selidiki dan keluarkan semua tulang-tulang busuk dari kubur
kamu dan hidup jujur bersama Tuhan.

Tuhan ingin kebenaran dan kejujuran dalam diri kita. Bagaimanakah kita
mengetahui siapa diri kita? Kita harus menyiasat siapa diri kita bersama Roh Kudus
di hadirat Tuhan.  Hanya orang yang menanggalkan topeng dan memiliki kebenaran
dalam batin dapat bertumbuh dalam Kristus.

Janganlah imanmu hanya terdiri daripada aktiviti-aktiviti dan tradisi yang tidak
ada kaitan dengan iman yang sebenarnya dalam batinmu.

Doa: Tuhan Yesus, aku tidak ingin memakai topeng dan sama sekali tidak da
kebenaran dalam batinku.
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Hari 152
Jangan Menipu Diri Sendiri

Renungan: Mazmur 51:6,  Yohanes 8:32, Rom 1:26-27,  Yohanes 16:13
..dan kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan

memerdekakan kamu.( Yohanes 8:32)

Penipuan sendiri terjadi kalau seseorang mengetahui kebenaran namun tidak rela
menghadapi kenyataan. Demikian juga dengan kehidupan Ron; dia tidak ingin

menghadapi kenyataan dan mencari jalan keluar sekalipun menghadapi masalah.
Sekalipun dia mengetahui pilihan kasihnya tidak berkenan dengan pelan perkahwinan
Tuhan, kebenaran itu tidak memerdekakannya kerana dia turut mengikuti keinginan
hatinya.

Ron  mengetahui dia mempunyai  masalah  dalam kecenderungannya terhadap
seks sejenis. Dia takut mencari kaunseling untuk masalah yang dihadapinya. Kawan-
kawannya yang mengambil berat akan kecenderungannya tetapi dia menyangkalnya.
Sekalipun Ron mengetahui firman Tuhan, dia tetap memilih untuk hidup dalam
penipuan yang besar. Dia tidak rela menghadapi kenyataan dan mendapat pembebasan
serta kaunseling. Tahun lepas tahun, Ron tidak mahu menghadapi kenyataan firman
Tuhan dan kenyataan diri sendiri. Bisikan Roh Kudus tetap dimatikan dan hati
rohaninya mulai kebal.

Masalah Ron berputik sewaktu dia masih berumur dua puluhan, namun
penipuan diri ini telah membawa masalahnya sehingga  dia menginjak  empat puluhan.
Kini Ron telah terikat memilih kekasih sesama jenis dan sulit meninggalkan gaya
kehidupannya. Walaupun Roh Kebenaran sudah menyinari kegelapan penipuan
dirinya, Ron tidak rela bekerjasama. Dia takut kehilangan tempat tumpuan kasih
sayangnya dan kesakitan hati apabila terpisah daripada orang yang disayanginya.
Memang memisahkan diri daripada yang dikasihinya bagai memisahkan daging dari
tulang, namun kesakitan ini akan tersembuh jika Ron rela menerima bantuan orang
lain. Kalau dia rela berkorban dan menderita sementara, tentu dia akan mencapai
kemenangan untuk seumur hidupnya.

Kini sesudah berpuluhan tahun mengesampingkan semua nasihat kawan-
kawanya, serta mematikan bisikan Roh Kudus, Ron hidup di luar kehendak Tuhan.
Dia tinggal sebagai homoseksual. Sekalipun Ron seorang yang baik, dia tetap hidup
di luar kehendak Tuhan kerana dia menipu diri sendiri dan menyangkal bisikan Roh
Kudus.  Ron berbeza dengan seorang temannya yang rela membuangkan semua
barang-barangan yang dihadiahi oleh kekasih seks sejenisnya yang membawa
kenangan dan memutuskan perhubungan demi menempuh kehidupan baru bersama
Tuhan.
Doa: Tuhan Maha Kuasa, sewaktu Engkau menyinari kelemahan kami, kami

rela mengakuinya dan mencari penyelesaian dosa kami.
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Hari 153
Depresi

Renungan: Mazmur 6:6
Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku.

(Mazmur 143:4)

Kami sekeluarga melancong ke Shanghai dan beberapa kota di Negara Cina seperti
Shenzen dan Hangzhou. Cuaca pada waktu itu tidak baik dan kapalterbang yang

kami naiki terpaksa  menembusi  awan-awan gelap yang ngeri  dan menakutkan. Saya
banyak berdoa namun kapalterbang tetap bergoyang dan menembusi segumpal awan
gelap lepas segumpal awan gelap. Depresi itu bagai kapalterbang menembusi awan-
awan gelap dan tidak dapat melihat sececah sinaran matahari.

Depresi bagai menembusi awan-awan gelap. Anda menunggu sececah sinaran
matahari untuk menyinari batinmu. Sepanjang malam anda terbaring dengan mata
terbeliak dan kekusutan fikiran membuat anda tidak dapat menenangkan jiwa.
Keesokan pagi, anda bangun dengan perasaan berat dan muka anda tidak bermaya.
Anda tidak dapat bermesra dengan orang lain kerana emosi anda tenggelam dalam
arus depresi.

Depresi anda menjelma dalam pelbagai bentuk. Anda semakin kurus atau
semakin  berat badan  kerana tidak makan atau terlalu banyak makan. Segala pekerjaan
dilalaikan kerana anda tidak dapat berfokus. Kadangkala anda mencaci diri sendiri
atau orang lain tanpa alasan munasabah, atau tidak banyak bercakap kerana sedih.

Carilah punca depresi anda. Anda sakitkah  atau  sedang mengalami
perubahan hormon?  Mungkinkah anda kecewa dengan suami atau anak yang semakin
tidak mendengar didikan anda?  Selidiki lubuk hatimu, mungkinkah perasaan dendam
dan tidak dapat mengampuni seseorang telah menyebabkan anda depresi?

Doakan depresi anda di hadirat Tuhan dan jangan berhenti berdoa sehingga
anda menembusi semua awan gelap dan melihat sinaran muka-Nya. Carilah seorang
teman rohani untuk berdoa bersama atau seorang kaunselor jika anda berasa awan-
awan gelap sulit ditembusi sendiri.

Jiwaku bergema muzik
Ketika Tuhan mendekati

Burung Merpati damai menyanyi di hatiku
Bebunga rahmat bermekar

Mentari Ilahi menjelma sebalik awan gelap
Damai bagai sungai mengalir

Ketika Tuhan Yesus tunjukkan muka-Nya

Doa: Tuhan Penyayang jiwaku, sinarilah wajah-Mu pada jiwaku yang gelap.
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Hari 154
Mat Rempit-Aksi Lalu Kena Celaka

Renungan: Amsal 22:3-6
Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang

tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. (ayat 3)

Sedihnya kita mendengar cerita, “Mat Rempit beraksi lalu kena celaka!” Ramai
pemuda sudah meninggal dunia atau mengalami kecederaan parah kerana

tercampak ke longkang, atau tertabrak tiang lampu namun deman berlumba-lumba
motosikal secara haram tetap syok di kalangan pemuda-pemudi.

Sewaktu aku mendengar bunyi berlaung-laung, kengerian melanda
perasaanku kerana aku  pernah mengenal seorang remaja cantik yang  mati akibat
berlumba-lumba motosikal.

Kalau orang bijak melihat malapetaka sepatutnya  mereka bersembunyi  dan
mengelakkan kecelakaan. Aku telah mendengar  banyak nasihat yang diberikan kepada
Mat Rempit ini namun masih banyak yang sedang menabrak tiang lampu dan berlumba-
lumba seperti menunggang kuda gila.

Bagaimana pula dengan ketagihan dadah? Biarpun banyak seri  televisyen
seperti “Kisah Benar” atau “Majalah Tiga” yang memberi amaran tentang maksiat
dadah namun masih banyak yang terus berjalan ke arah itu lalu terus kena celaka.
“Walau bagaimana jua pun, jangan menghisap dadah!” merupakan amaran yang sia-
sia sahaja.

Bagaimana pula dengan minuman keras dan merokok? Sekalipun terpapar
iklan  yang  menunjukkan paru-paru yang terbakar, masih banyak yang terus berjalan
ke arah itu, lalu kena celaka. Pada saat ini, ramai anak remaja sedang menyala  rokok
pertama yang akan menjadi teman abadi mereka.

Pandu cermat, jiwa selamat. Walau bagaimanapun ramai orang masih
melanggar peraturan jalan raya dan angka kematian di jalan raya terus meningkat di
Malaysia.

Bagaimana pula dengan amaran memakai kad kredit tanpa menimbangkan
kemampuan kewangan sendiri? Saat ini  banyak ibu bapa terpaksa ke bank kerana
mengeluarkan wang untuk menyelesaikan hutang piutang anak-anak mereka.

Jangan bermain-main dan mencuba  aktiviti  yang mendatangkan kecelakaan
kerana dosa datang tidak untuk bertandang tetapi untuk bertamu selama-lamanya
malahan ia akan membawa maut.

Pada suatu hari ada sebiji benih kecil meminta pokok besar agar membiarkan
dia bertandang pada akarnya. “Boleh sahaja, asal jangan tinggal terlalu lama ya.”
Benih itu menjadi tumbuhan merayap yang melilit-lilit serta mencengkam pokok itu
sehingga pokok itu layu.
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“Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana
untuk telinga yang mendengar.” (Amsal 25:22)

Doa: Tuhan, kami ingin mendengar nasihat dan berjalan dengan bijaksana
sehingga kami tidak terkena kecelakaan.

Tikungan Gelap

Di tikungan yang gelap ini aku bersedih.
Aku telah lama bermundar  mandir.

Sehembus dadah yang mencengkam lagi,
Sesuntik yang membelenggu aku lagi.

Tuhan, aku tidak mahu mati ayam.
Sedihlah kalau aku mati katak.

Tuhan, .aku memohon Engkau menolong aku agar tidak mati akal.
Tolonglah  aku melepaskan  semua rantai dosaku.

Tuhan, aku bangkit dan datang ke riba-Mu.
Sambutlah  anakmu  dan  ubahlah  aku.

Aku tidak mahu berjalan di lorong gelap terus.
Di tikungan gelap ini aku tinggalkan dosa dan menerima kasih-Mu.
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Hari 155
Kasih Pertama
Renungan: Wahyu 2

Namun demikian Aku mencela engkau, kerana engkau telah
meninggalkan kasihmu yang semula. (ayat 4)

Asyiknya cerita Fazilla tentang Si Comelnya. Alangkah lucunya. Aku cukup
terhibur dengan cerita temanku sewaktu makan tengah hari di Restoran Connexion

yang diuruskan oleh mahasiswa- mahasiswa KDU. Hari itu aku menikmati makanan
bufet Perancis yang sedap dan tersenyum manis kerana aku  sangat suka  akan  cerita
kuching Fazilla sambil menghirup kopi. Pada suatu hari, Fazilla berasa aneh kerana
Si Comelnya tiba-tiba bersikap penyayang.  Si Comel melompat dan menjilat pipi Fazilla
dan  bersikap sungguh manja. Sebenarnya Si Comel  ingin  meninggalkan rumah Fazilla
untuk menginap di sekolah. Sebalik ‘goodbye kiss’ itu, Si Comel ingin memberitahu
Fazilla bahawa ia  ingin menganut kehidupan bebas.

Seminggu sebelum Si Comel tinggalkan Fazilla, pensyarah Bahasa Perancis,
Si Comel mengajak temannya Si Tompok untuk tinggal  bersama Fazilla. Si Comel sempat
mengajar Si Tompok cara membuang air besar dan menunjuk ajar tentang segala  seluk
belok kehidupan di rumah Fazilla. Setelah Si Tompok sudah membiasakan diri  dengan
gaya kehidupan di rumah Fazilla, Si Comel pun melambai “Au revoir” (Sayonara) kepada
Fazilla. Bagaimana Si Comel tidak lupa akan kasihnya terhadap Fazilla. Apabila Si Comel
teringat Fazilla, ia akan muncul di bilik guru  dan duduk di sofa untuk menunggu
Fazilla. Fazilla akan membawa Si Comel ke kantin dan membelanja Si Comel ikan!
Persahabatan mereka abadi tetapi  mereka hanya berjumpa sesekali kerana Si Comel
suka gaya kehidupan yang bebas dan di sekolah ada lebih banyak tikus.

Adakah kasih kita kepada Tuhan seperti Si Comel? Kita mahu mengasihi
Tuhan namun kita ingin hidup bebas. Kita mahu mengasihi Tuhan namun kita ingin
memilih  gaya kehidupan sendiri.

Bagaimanapun  kita akan teringat Tuhan sewaktu dilandai  masalah dan krisis.
Sesekali kita rindu akan Tuhan dan kita hanya berdoa sejenak. Hanya penderitaan
dan krisis akan mengalih pandangan kita kepada Tuhan dan merenungi maksud-Nya
bagi kehidupan kita.

Kita mudah hidup berjauhan daripada Tuhan dan fikiran kita lebih mudah
dipengaruhi oleh televisyen, dan  bacaan lain. Edaran waktu membuat kita malas. Kita
berfikir kita sudah mengetahui semua doktrin dan tidak lagi berdoa.

Pembacaan firman Tuhan dan doa harian tidak lagi begitu penting dalam
kehidupan kita. Daun-daun kerohanian kita mulai layu dan seperti Si Comel kita ingin
ke tempat yang lain. Kita mula berfikir gaya kehidupan lain lebih menarik tetapi firman
Tuhan bersabda,  “Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut.”
(Amsal 16:25)
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Doa: Tuhan yang setia, aku tidak mahu seperti Si Comel yang mencintai
Engkau dari jauh sahaja.

Lebih Dekat Tuhanku kepada Engkau

Lebih dekat Tuhanku, lebih dekat kepada-Mu.
Walaupun itu salib yang kuangkat.

Lagu yang akan aku kumandang tetap sama.
Lebih dekat Tuhanku, lebih dekat kepada-Mu.

Dan  seperti  perantau, mentari terbenam
Aku dibungkus kegelapan dan berbantal batu.

Tetap dalam mimpiku,
Aku lebih dekat, lebih dekat kepada-Mu.

Kemudian aku bangun dengan penuh pujian.
Keluarlah aku dari kesedihan yang keras.

Serta Bethel aku angkat sekalipun aku sedih.
Lebih dekat Tuhan, lebih dekat kepada-Mu.

 (Sarah F. Adams)
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fikiran sendiri.  Menalukkan fikiran kepada Kristus mungkin tidak mudah kerana
kita sudah mendirikan pelbagai kubu fikiran sendiri.

Sewaktu membaca cerpen dengan beberapa murid tingkatan 3, kami berdikusi
tentang monolog, dialog dan naratif. Monolog terjadi apabila watak dalam cerita itu
bercakap kepada diri sendiri setelah mengimbas peristiwa-peristiwa sedih atau  gembira
dalam kehidupannya. Dialog  berlaku  apabila dua orang bercakap dan naratif  biasanya
terjadi apabila penulis mencerita tentang sesuatu peristiwa. Saya perhatikan biasanya
watak dalam cerita akan terperangkap dalam masalah yang mendalam dan sulit
melepaskan diri dari penderitaan apabila watak itu terus bermonolog tentang masalah
kehidupannya.

Ketika kita menghadapi masalah ,janganlah  bermonolog dengan diri sendiri
tentang masalah itu. Banyak masalah negatif akan muncul dan menjadikan firkiran
kita lebih rumit  sehingga kita tidak dapat memenangi peperangan fikiran sendiri.  Fikiran
kita diserangi  oleh  pelbagai unsur kepahitan, kemarahan, dan kekecewaan sehingga
kita gagal menalukkan fikiran kepada Kristus. Berhati-hati juga kerana pada waktu ini
iblis suka menyemai pelbagai fikiran negatif sehingga anda lebih terikat lagi dengan
masalah itu. Fikiran anda boleh dijadikan permainan wayang kulit.

Bagaimana pula kalau kita berdialog? Dialog yang pertama ketika kita
menghadapi  masalah haruslah bersama dengan Tuhan. Berdialog dengan kawan-
kawan yang tidak tahu permulaan, pertengahan serta klimaks cerita anda akan
merumitkan jalan cerita masalah anda. Tokok tambah cerita itu akan menimbulkan
lagenda dan dongeng sehingga anda lebih terperangkap lagi. Berdialog dengan Tuhan
terlebih dahulu akan mengundang kedamaian dan kasih-Nya untuk menolong anda
menghadapi  masalah serta berfikiran lebih tenang. Ketenangan jiwa biasanya akan
dirasai setelah kita lama berdialog dengan Tuhan lagi.

Kalau kita perlu bercakap dan mencurahkan emosi, berdialog dengan kawan
yang boleh dipercayai, dewasa, rohani dan rela berdoa bersama dengan anda.

Bagaimana pula kalau kita bernaratif?  Teman-teman anda mungkin suka
naratif anda tetapi tidak bermaksud menolong anda.  Awas. Apakah yang akan terjadi
kalau cerita itu dihembus ke tempat lain? Itu akan merumitkan anda lagi khususnya
cerita yang tidak manis. Bagaimana kalau kawan menjadi lebih emosi daripada anda

Hari 156
Monolog, Dialog dan Narratif

Renungan: 2 Korintus 10:5;  Filipi 4:8
Kami  mematahkan setiap siasat orang dan mematahkan setiap kubu yang 

dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang akan pengenalan akan 
Allah. Kami menawan segala fikiran dan menaklukkannya kepada Kristus”

(2 Korintus 10:5)

Peperangan yang paling sengit dan sulit dimenangi ialah peperangan menawan
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dan mengeruhkan fikiran anda?
Sebagai anak-anak Tuhan,  walaupun betapa  besar peristiwanya, kita memilih

untuk berfokus fikiran kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita untuk mengatur
segala sesuatu ke perspektif yang benar. Kasih-Nya menenangkan  gelora anda
sewaktu anda berdialog dengan-Nya. Padamkan semua dialog dan monolog yang
bukan daripada Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi bos atas fikiran kita dan  bukan hamba
kepada  fikiran kita. Fikiran yang sihat dan sempurna  datang daripada Tuhan sendiri.
Biarlah fikiranmu dikuasai oleh Roh Tuhan, “Kerana keinginan daging adalah maut,
tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera.” (Roma 8:6)

Doa: Tuhan, aku ingin berdialog terlebih dahulu dengan Engkau sewaktu
menghadapi masalah..

Curahkan Kepada Tuhan

Kalau anda mencurahkan masalah anda kepada Tuhan, Dia akan
mengembumikannya dalam kubur, dan dia tidak akan bangkit lagi,
apabila anda menyerahkan kepada-Nya. Jika anda menggoleknya ke
tempat lain, ia akan bergolek kembali untuk merunsingkan anda.
(Charles Haddon Spurgeon)
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Hari 157
Berdiri Teguh

Renungan: Lukas 21:19, Mazmur 18:32; 1 Petrus 5:10
Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-

Nya. (Efesus 6:10)

“Akhirnya” apakah kesimpulan kita setelah melalui begitu banyak suka lara dalam
  kehidupan kita? “Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam

kekuatan kuasa-Nya.” (Efesus 6:10) Di tengah-tengah badai yang besar atau di pelangi
yang indah, kita hendaklah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. “Kalau
kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu.” (Lukas 21:19)

Adakah pada musim ini kamu menebar jala ke laut dan mendapat banyak
ikan? Jangan lupa akan Tuhan kalau berkat datang berkelimpahan. “Akhirnya,
hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di  dalam kekuatan kuasa-Nya.” (Efesus 6:10)
Adakah musim ini anda menabur dan yang tumbuh hanya lalang dan belalang? Jangan
kecewa, berdiri teguh dalam Tuhan.  “Sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan,
dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita?” (Mazmur 18:32)

Berdoalah:
“Tuhan, aku tetap berdiri teguh di dalam-Mu dalam situasi apapun. Aku

mengakui Engkau menguasai segala peristiwa dalam kehidupanku. Aku mengakui
aku sangat takut dengan kegelapan di sekelilingku. Ajar aku jangan kecewa tetapi
hanya menyerah diri dan berdiri teguh bersama Engkau. Ajar aku tidak kecewa
dan takut. Aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu pada saat ini. Aku akan
lebih percaya kepada-Mu. Tolonglah aku mendengar suara-Mu.”

Berdiri teguh sekalipun anda belum sampai di tanah yang penuh dengan madu
dan susu. Jangan bergoyang, berdiri teguh, dan hidup setia kepada Tuhan. Ketika
anda berada di jalan  buntu, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Sedari akan keterbatasan
kuasa sendiri dan anugerah Tuhan.  Puji Tuhan. Anugerah dan kasih-Nya menjadi
lebih nyata sekiranya penderitaanmu tidak hilang.

Penderitaan  itu tidak berakhir dengan kekalahan  bagi  mereka yang
mengasihi Tuhan tetapi  hanya kemuliaan. “Sebab aku yakin, bahwa penderitaan
zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan
kepada kita.” (Roma 8:18) Sekalipun penderitaan itu bab terakhirmu di bumi  ini n amun
ini bukan bab terakhir  dalam kehidupan kekal.

Doa:
Tuhan, ketika aku berada di puncak gunung

Aku tetap memuji kesetiaan-Mu
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Aku tetap berdiri teguh bersama-Mu
Biarpun angin dingin menghembus

Tuhan ketika aku di lembah gelap
Penderitaan dan airmata mewarnaiku

Aku tetap berdiri teguh bersama-Mu
Biar bebunga iman bermekar indah

Kuatkan  imanku setiap saat
   Di gunung mahupun di lembah

Aku tetap berdiri teguh bersama-Mu
     Aku mahu kuat di dalam Engkau
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Hari 158
Menjelang Matahari Terbenam

Renungan: Mazmur 59:17-18
Ya kekuatanku, bagi-Mu akan mahu bermazmur; sebab Allah adalah kota

bentengku, Allahku dengan kasih setia-Nya. (ayat 18)

Bagaimanakah seseorang beriman menghadapi saat menjelang matahari
terbenam?   Apakah yang dikatakan oleh Dr. W.E. Sangster sewaktu dia

mengetahui dia tidak mampu berkhutbah lagi?  Otot-otot Dr. Sangster semakin merosot
sehingga hanya tangan kanannya boleh digunakannya. Suaranya hilang sama sekali
dan menelan makanan pun begitu sukar.

Beliau tidak begitu suka menyambut kedatangan tetamu kerana beliau tidak
mahu mereka terkejut dengan keadaannya. Beliau begitu yakin akan kehadiran Tuhan
pada saat-saat ini,

Beliau menulis.......

Tetapi adakah ini bermaksud perubahan peribadi?
Jawapannya  ialah tidak

Sebelum ini aku tidak pernah begitu diam di dalam-Nya.
Sebelum ini aku tidak pernah begitu damai dan tidak tergesa-gesa.
Sebelum ini aku tidak begitu yakin akan Tuhan.
Sebelum ini aku tidak begitu pasti akan rahmat-Nya.

Beliau menulis lagi.......

Aku mahu awak mengetahui bahawa sebelum ini  Tuhan tidak begitu dekat
dengan aku seperti sekarang. Begitu  banyak rahmat Tuhan yang  dapat aku  sebutkan.
Sebelum ini aku tidak memiliki begitu banyak waktu untuk berdoa. Yang paling aku
sesali ialah aku telah memperoleh yang lebih mendalam, yang tidak dapat aku
khutbahkan. Aku mempunyai kebenaran yang lebih mendalam untuk disampaikan
dalam khutbah iaitu lebih  dari  sebelum ini. Kebijaksanaan dan kasih yang tak
terhingga sedang bekerja di dalam diriku, dan seseorang yang yakin akan hal ini dapat
menahan penderitaan apapun.

Bagi  orang yang beriman, lilin kehidupan dan pengharapan akan bersinaran
lebih terang lagi menjelang saat-saat berdekatan dengan rumah Allah Bapa. Mereka
bagai  bunga yang tetap bermekar kerana sinaran matahari tetap ada pada wajah
mereka. Menjelang usia yang lebih tua adakah kita lebih dekat kepada rahmat-Nya,
dan lebih diam di hadirat-Nya?

Doa: Ya Tuhan, aku mahu lebih dekat kepada Engkau pada saat ini.
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Hari 159
Tuhan Berada Di Setiap Sudut

Renungan:Mazmur 23
 Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku; dan

aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. (ayat 6)

Mengimbas kehidupan kita, tentu kita dapat melihat bimbingan dan kehadiran
Tuhan di setiap sudut kehidupan kita.

Kehidupan seorang penulis Catherine Marshall menceritakan kehadiran Tuhan
setiap saat dalam suka duka. Sejak berumur 15 tahun, dia menyedari Tuhan sedang
membimbing dia untuk menyerahkan setiap sudut kehidupannya kepada Tuhan. Di
dalam bukunya, Meeting God At Every Turn dia menulis: “Dua impian tertanam dalam
sanubariku: pergi ke Kolej Agnes Scott, dan mempersiapkan diri untuk seorang jejaka
yang akan datang dari jauh untuk mengahwini aku.“

Perjalanan menggapai impiannya tidak mudah dan diwarnai oleh pelbagai
ujian. Sewaktu dia ingin belajar di Kolej Agnes Scott, dia kekurangan wang. “Aku
sudah diterima di Agnes Scott. Walaupun aku sudah lama menabung, kami tetap
kekurangan beberapa ratus.” Ekonomi yang semakin memburuk juga semakin
mengurangi gaji ayahnya, seorang pendeta gereja.

Sewaktu dia menangis dalam kepedihan di katil, ibunya berduduk di
sampingnya lalu berkata, “Awak dan saya akan menghadapi masalah ini sekarang juga.
Saya tahu memang baik awak ke kolej. Setiap masalah pasti ada jawapannya. Marilah
kita meminta Tuhan menolong kita agar impian ini dapat menjadi kenyataan.”

“Tangisan yang mencekik kerongkongan saya terhenti. Saya tahu apa yang
saya harus lakukan sekarang. Saya menyerahkan impian itu kepada Tuhan. Impian
ini berada di tangan-Mu. Engkau yang menentukannya,”saya berdoa. Sejak waktu
itu, Catherine belajar berjujur dengan Tuhan.

Catherine Marshall jatuh cinta dengan Peter Marshall namun jadual pelayanan
Peter sungguh ketat. Lagi sekali, di sudut percintaan, Catherine menyerahkan
perhubungan cintanya kepada Tuhan dan cintanya semakin bersemi. “Hampir selama
tiga tahun saya begitu cinta akan Peter Marshall dan kini aku menimbang sejenak
pula. Kenapa?” Sejak permulaannya, Catherine mengetahui bahawa Peter memiliki
pelayanan yang penting dan dia ingin memastikan adakah dia memang sebahagian
kehendak Tuhan dalam kehidupan Marshall. Di sudut ini, Catherine bertemu dengan
Tuhan lagi. Catherine Marshall berkahwin dengan Peter Marshall pada umur 23 tahun.

Pada puncak pelayanan mereka, Catherine Marshall dijangkiti batuk kering.
Doktor berkata dia akan sembuh dalam dua bulan tetapi setelah dua tahun keadaannya
tetap sama. Dia terpaksa berehat penuh dan dia rindu akan suaminya dan anaknya.
Tuhan hadir di sudut kehidupannya ini juga. Pada suatu malam, dia sungguh
berdepresi tetapi, “Saya tahu Yesus berada di sini dan tersenyum. Bertenanglah tidak
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ada sesuatu yang tersilap. Saya akan mengurus semuanya. Renungan Mazmur 23
menjadi begitu hidup dan saya tidak menyedari Tuhan sedang menyiapkan aku untuk
perubahan yang lebih besar. Dari sudut pandangan yang baik, aku yang terpaksa
berbaring di air yang tenang dalam bilikku jelas merupakan suatu waktu latihan bagiku.
Hari lepas hari, Tuhan ialah guruku dan saya muridnya. Aku memerlukan-Nya setiap
hari dalam kehidupanku hingga ke kekekalan.”

Tidak lama setelah itu suaminya meninggal dunia, Catherine dan anaknya
memerlukan pengharapan-Nya. Ayat ini begitu hidup bagi mereka, “Kebajikan dan
kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku, dan aku akan diam dalam
rumah Tuhan sepanjang masa.” (Mazmur 23:6)

Catherine yang bertemu Tuhan dalam setiap sudut kehidupannya telah
menjadi seorang penulis dan pengkhutbah yang hebat. Dia telah bertemu dengan
Tuhan dalam setiap sudut kehidupannya.

Adakah Tuhan berada di setiap sudut kehidupan kita?

Doa: Tuhan Penyayang, aku ingin menyedari kehadiran dan rancangan-Mu di
setiap sudut kehidupanku.

Bapa Kita Mendengar
Bapa kita mendengar kita apabila kita berdoa.

Bisikan pun dapat didengar-Nya.
Dia tidak sahaja tahu apa yang kita katakan.

Tetapi juga apa kita ingini atau takuti.

Sesungguhnya hanya melutut
Dan berkata-kata tidak cukup.
Hati dan bibir mesti bersetuju.
Kalau tidak, kita tidak berdoa.

Ajarilah kami berdoa, O Tuhan.
Curahkan anugerah-Mu kepada kami.

Agar kami dalam doa boleh bersenang hati.
Dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati.

(John Burton, 1803)
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 Hari 160
Dia Tidak Membuka Mulut-Nya

Renungan: Markus 14:43-52
Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan  diri ditindas dan tidak mmbuka

mulutnya seperti anak doma yang dibawa ke pembantaian; seperti induk
domba  yang kelu di depan orang-orang yang menggunting  bulunya, ia

 tidak membuka mulutnya. (Yesaya 53:7)

Saat-saat yang paling sulit akan mencengkam Tuhan Yesus, Dia memerlukan banyak
ketabahan untuk menghadapi saat-saat itu tanpa berdosa. Tuhan Yesus tidak tidur

pada malam Khamis dan Dia berdoa semalaman di Taman Getsamani. Dia berdoa
sehingga darahnya bercucuran, “Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi-
Mu, ambillah cawan ini daripada-Ku, tetapi janganlah apa yang Aku kehendaki,
melainkan apa yang Engkau kehendaki.” (Markus 14:36).

       Tuhan Yesus pasti tentu sangat lelah, adakah Dia akan tersilap dan berdosa
dengan mulut-Nya sewaktu Dia menghadapi mahkamah?

Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat serta
seluruh Mahkamah Agama sudah bulat bermuafakat. Tuhan Yesus menghadapi
pengadilan-Nya sejak pukul 5 pagi. Dia menghadapi Hanas, mertua Hanas iaitu
Kayafas yang menjadi Imam Besar, dan Dia akan menghadap raja Pilatus dan Herodes.
Seharusnya Tuhan Yesus diadili oleh kerajaan Yahudi tetapi oleh kerana Rom telah
memerintah Palestin, Tuhan Yesus terpaksa menghadap raja Rom juga.

Akhirnya, Dia harus diadili di depan Sanhendrin dan mahkamah agama kerana
dituduh menghujat Tuhan. Tuhan Yesus memiliki kuasa mengawal  Diri yang luarbiasa
dan sungguh tabah di tengah-tengah penganiayaan. Pilatus bertanya pula kepada-
Nya, katanya: “Tidakkah Engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan
mereka terhadap Engkau.” (Markus 15:4) “Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab
lagi, sehingga Pilatus merasa hairan.” (Markus 15:5)

Herodes mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak
memberi jawapan apa pun. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan
mengolok-olokkan Dia, mereka mengenakan jubah kebesaran kepada-Nya, lalu
mengirim Dia kembali kepada Pilatus. (Lukas 23:9-11)

Dapatkah kita melihat betapa tabah Tuhan Yesus sewaktu menghadapi
mahkamah dan penganiayaan? Dalam semua ini, Dia tidak berdosa dengan mulut-Nya
atau mengutuk musuh-Nya. Pilatus sendiri melihat dengan mata-Nya, Tuhan Yesus
sama sekali tidak berdosa, “Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang
ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati pada-Nya, yang setimpal dengan
hukuman mati…” (Lukas 23:22)
Doa: Tuhan Yesus, berilah aku ketabahan sehingga pada waktu menghadapi

ujian berat, aku tidak berdosa dengan mulutku.
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Hari 161
Irama Apakah Seruling Anda?

Renungan: Matius 11:2-19
Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan

kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. (ayat 17)

Sewaktu aku berada di bangku sekolah rendah kelas satu, Sekolah Convent, aku
selalu mendapat nombor terakhir dalam kelas. Setiap matapelajaran aku mendapat

telur lalu guruku mengeluh, “Bawalah telur-telur merah ini dan suruh ibu awak
merebusnya!” Di kelas dua, aku dipindahkan di bawah bimbingan guru yang tidak
lagi bermain-main dengan aku. Setiap kali aku tidak mendengar, dia akan menarik
telingaku sehingga telingaku kemerahan. Aku tidak menyanjung kaedah mengajar
begini tetapi aku mendapat nombor empat dalam kelas tahun berikutnya! Dia selalu
berkata, “Dengar” sambil menarik telingaku. “Aku tidak dapat memainkan irama lain
dalam kelas lagi selain irama guruku.” Telingaku terpaksa mendengar setiap nota yang
dimainkan oleh cikguku.

Tuhan Yesus mengecam umat manusia pada waktu itu kerana mereka tidak
mendengar dan tidak melihat. Sewaktu seruling ditiup mereka tidak menari dan sewaktu
kidung duka dinyanyikan mereka tidak berkabung. Sekalipun Tuhan sudah mengutus
begitu banyak nabi, umat Tuhan masih tidak mendengar. Nabi-nabi telah memakai
pelbagai gaya dan lambang untuk bernubuat namun mereka tidak memahaminya dan
telinga mereka tetap pekak.

Tuhan Yesus  menanyakan, “Untuk apa kamu ke padang gurun? Melihat
buluh yang digoyangkan angin kian ke mari?” (Matius 11:8)

Mereka ke sana untuk melihat orang yang berpakaian halus tetapi
terserempak dengan Yohanes yang tidak makan dan minum. Yohanes bukanlah apa
yang ingin dilihat oleh mereka dan oleh kerana dia tidak makan dan minum, mereka
berkeputusan dia kerasukan syaitan.

Kemudian ketika Tuhan Yesus datang, mereka tidak suka seruling yang
dimainkan oleh gaya kehidupannya dan menuduhnya pelahap dan peminum.
“Kemudian Anak Manusia datang, Ia makan dan minum, dan mereka berkata: Lihatlah,
Ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi
hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatan-Nya.“ (Matius 11:19)

Mereka tidak mendengar firman yang disabdakan. Meskipun orang buta
melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang tuli mendengar, orang mati
dibangkitkan dan kabar baik disampaikan, mereka menolak irama seruling ini kerana
mereka mahukan irama sendiri. Mereka menutup telinga dan mata serta mengatakan
Tuhan Yesus menghujat!

Tuhan Yesus sudah hidup di tengah-tengah mereka dengan semua kenyataan
dan kepenuhan Ilahi dalam diri-Nya namun mereka masih mencari-cari-Nya di lalang
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bergoyang, dan bebatu bercacing. Mereka tidak melihat pengajaran-Nya, dan
pelayanan-Nya yang luarbiasa tetapi sebaliknya suka bertanya-tanya soalan yang tidak
bererti.

Adakah anda masih sedang mainkan seruling sendiri dan hanya ingin
mendengar lagu sedap tentang Tuhan?  Betapa banyak pengkhutbah bersabda kepada
anda tetapi anda masih tetap mainkan seruling sendiri dan berjalan menurut keinginan
sendiri dan tidak melihat Tuhan. Bukan semua yang perlu diketahui tetang Tuhan
sudah termuat dalam Alkitab kita?

Doa: Tuhan, aku ingin peka kepada Engkau yang hidup dan tidak mencari
lagu dan irama sendiri.

Irama Merdu
Mendengar  irama merdu syurgawi.

Lengkaplah sukacita jiwaku.
Mengikut Yesus dan menari mengikut  irama-Nya.

Alangkah  indah  perjalananku.
Tuhan, aku tidak  akan  memainkan irama sendiri.
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Hari 162
Hati Yang Lembut

Renungan:  2 Timotius 1:1-18
Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu

dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan
kepadamu hati yang taat. (Yehezkiel 36:26)

Sia-sialah kalau Tuhan cuma membedah hati kita dan menjahitnya semula. Yang
ingin diberi-Nya ialah hati yang baru. Hanya hati baru dapat menyelesaikan segala

penyakit rohani kita dan menolong kita menjalani kehidupan baru yang berkenan
kepada Tuhan. Untuk membangun yang baru dalam kehidupan kita, Tuhan terpaksa
membuang hati yang lama dan menggantikannya dengan yang baru.

Roh Kudus merupakan agen yang memberi hati yang baru. “Kamu akan
Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan
menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat.”
(Yehezkiel 36:27)

Umat Tuhan dalam Perjanjian Lama mempunyai sejarah yang penuh dengan
dosa dan seringkali mereka tidak taat kepada Tuhan sekalipun mereka telah mengalami
campurtangan Tuhan sewaktu mereka menghadapi krisis. Setelah mereka dibawa ke
dalam pembuangan, Tuhan berjanji memberi hati  baru kepada mereka.

Begitu juga, impian seorang ibu agar Tuhan memberi anak remajanya hati
yang baru telah ditunaikan secara ajaib. Beginilah kesaksian seorang ibu, Melody
Tan Hwee Cheng mengenai mukzizat perubahan hati dalam diri anaknya. Tuhan telah
menjamah anak remajanya dan memberinya hati yang baru.

“Tuhan, aku sangat sedih kerana anakku, Darrick tidak mahu membawa
Alkitabnya sewaktu berangkat ke Universiti Nottingham. Sewaktu ditegur oleh adiknya
dia beralasan bahawa dia tidak mempunyai tabiat membaca,” Melody berdoa dan
menitis airmata sewaktu beribadah di gereja Kalvari. Sewaktu pendeta memberi
panggilan untuk menampil ke mezbah, Melody menampil ke depan sambil menangis
kerana terbeban untuk anaknya. Dia menyerahkan anaknya kepada Tuhan dan meminta
agar Tuhan memulakan karya indah dalam hati Darrick.

“Pastor Steven, adakah Universiti Nottingham mempunyai persekutuan
mahasiswa?” tanya Melody selepas berdoa.

“Saya akan menanyakan teman saya. Alangkah baiknya kalau Darrick boleh
menjadi anggota mereka,” jawab Pastor Steven.

Pada hari keesokannya, telefon berdering.
“Mak, aku disengat serangga beracun sewaktu berada di asrama. Temanku

sedang membawa saya ke hospital sekarang,” kata Darrick Leon kepada ibunya.
“Bagaimana keadaan awak sekarang?” tanya Melody dalam nada yang takut.
“Muka dan badan aku bengkak,dan aku sesak nafas mak,” jawab Darrick.
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“Mak akan segera ke sana,” kata Melody sambil menitis airmata.
Sekalipun Universiti Nottingham terletak di Semenyih dan bukan di UK,

perjalanannya seakan-akan sangat jauh dari Kota Kemuning. Sepanjang jalan mulut
Melody berkumat kamit untuk anaknya.

Setelah empat suntikan, badan Darrick tetap bengkak dan pernafasannya
semakin sesak. Puji Tuhan, setelah berdoa, badan Darrick menerima ubat ketika
diberikan suntikan yang kelima dan dia dipulihkan semula. Doktor berkata keadaannya
cukup merbahaya kerana Darrick mungkin akan berhenti menafas jika badannya terus
membengkak. Serangga yang menyengatnya sungguh beracun.

Tuhan menjamah Darrick sehingga dia menyedari dia harus bersekutu erat
dengan Tuhan kerana nafasnya diberikan oleh Tuhan. Darrick membaca firman Tuhan
setiap hari dan menyertai persekutuan Kristian di Universititi Nottingham, Semenyih.
Tuhan memberi dia hati yang baru dan pengakuan iman yang kukuh.

Hanya hati yang baru dapat menjamin sikap yang baru dan nilai-nilai yang
baru dalam kehidupannya. Berdoa untuk anak remajamu, Tuhan mahu memberinya
hati yang baru. Tuhan melakukannya melalui serangga kecil dalam nyawa biji mata
Puan Melody.

Doa: Ya Tuhan, aku meminta agar Engkau memperbaharui hati anakku.

Ruangan Hati Untuk Tuhan Yesus
Adakah anda sediakan ruangan di lubuk hati untuk Tuhan Yesus?
Dia yang memikul dosamu dan setia mengetuk di pintu hatimu.

Adakah anda hanya memberi hatimu kepada dunia sahaja?
Hari ini hari yang paling baik untuk menerima-Nya..

Bukalah hatimu, Tuhan Yesus sedang memanggil.
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Hari 163
Pernahkah Ayam Berkokok Kepada Awak?

Renungan: Matius 26:69-75
“Sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal Aku tiga kali.” Lalu ia

pergi ke luar dan menangis dengan sedihnya.” (Matius 26:75)

Aku paling suka akan bunyi aliran air dari celah bebatu, deruan ombak serta
kicauan camar di pantai. Bunyi daun bergeseran sewaktu angin berderuan di taman

juga menyegarkan jiwaku. Akhir-akhir ini aku sangat suka akan kokokan ayam di Bukit
Lanjan, Damansara Perdana. Ayam-ayam ini dibela oleh orang asli yang tinggal di
sini. Hatiku melonjak dengan kegembiran ketika mendengar kokokan ayam ini. Kita
tentu tidak dapat mendengar ayam berkokok di Pasar Seni atau di Sunway Pyramid.
Kalau ayam berkokok adakah kita teringat peristiwa tentang Petrus yang menyangkal
Tuhan Yesus? Ayam berkokok lalu Petrus teringat akan firman Tuhan Yesus yang
disabdakan kepadanya sebelum Tuhan Yesus tertangkap.

Tuhan mempunyai pelbagai cara untuk bersabda kepada kita namun adakah
kita peka akan cara Roh Kudus bersabda kepada kita? Individu yang sangat peka
akan menangis dan bertaubat ketika Roh Kudus berbisik kepadanya. Sesetengah orang
akan menangis dan tersentuh Roh Kudus sewaktu membaca Alkitab, buku-buku  rohani,
atau bertaubat sewaktu mendengar lagu-lagu rohani. Sebaliknya, individu lain tidak
akan bertaubat sekalipun Roh Kudus berbisik mahupun pengkhutbah berapi-api
menegurnya.

Sewaktu ayam berkokok, Petrus teringat akan nubuat Tuhan Yesus tentang
penyangkalannya. Hatinya sugguh sedih sewaktu dia mengenangi Yudas yang
menjual Tuhannya. Di luar dugaannya, dia sendiri menyangkal Yesus ketika dianiayai
dan menderita berat. Mata rohani Petrus tercelik dan segera dia melangkah seribu ke
Golgota di mana Tuhan Yesus akan segera dipakukan pada kayu salib.

Ayam berkokok namun adakah hati anda masih jauh daripada Tuhan yang
sedang bersabda? Kokokan ayam telah menyedari Petrus dan dia teringat bagaimana
dia meninggalkan jala dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dia terkenang
sewaktu dia berjalan di air, dia telah diselubungi oleh ketakutan namun matanya tertuju
kepada Tuhan Yesus sehingga dia dapat berjalan di tengah-tengah ombak yang ganas.
Dia teringat akan kasih Tuhan Yesus yang sungguh mesra dan hangat.

Sewaktu ayam berkokok, Petrus menangisi penyangkalannya. Bukankah dia
pernah mengakui bahawa, “Engkaulah Mesias, Anak Tuhan yang hidup!” (Matius
16:16)

Ketika ayam berkokok, mata Petrus mengalih lagi kepada Tuhan Yesus yang
dikasihinya.

Ayam berkokok, hati Petrus terhancur lalu dia berlari-lari mengikuti Tuhan-
Nya sungguhpun saat itu sangat ngeri. Setiap urat dalam hatinya tersentuh ketika
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dia mendengar ketukan paku besi yang kejam.
Ayam berkokok, Petrus menyedari bahawa dia telah dicuba oleh iblis dan

matanya terbuta sementara. Puji Tuhan, iman Petrus tidak gagal kerana dia peka kepada
kokokan ayam yang telah digunakan oleh Tuhan untuk menyedarinya.

Ayam berkokok, adakah anda masih berada di lembah dosa?

Doa: Mesias, berilah aku jiwa yang peka sehingga aku selalu peka kepada
suara Roh Kudus.

Tuhan Penjaga Jiwaku

Penjaga jiwaku, biarlah bisikan-Mu menembusi jiwaku.
Roh Kudus ajarlah aku peka kepada kasih Tuhanku.
Bukalah mataku agar tampaklah keindahan dan kesucian Tuhanku.
Aku ingin selalu taat kepada Tuhan Yesus dan rela takluk kepada-Nya.
Roh Kudus hilangkan penyesalanku, mataku sudah melihat anugerah-Nya.
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Hari 164
Airmata Dalam Botol

Renungan: Mazmur 56
Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kautaruh ke

dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah Kaudaftarkan? (ayat 9)

Aku pernah membaca sebuah buku yang mengisahkan seorang suami yang telah
kehilangan isterinya dan tidak dapat melupakannya. Dia mencurahkan cinta dalam

sepucuk surat lalu memasukinya ke dalam sebuah botol. Setelah berjalan-jalan di
persisiran pantai sambil merenungi kasih isterinya, dia mencampak botol itu ke dalam
lautan. Botol itu terapung-apung dan terbawa ombak kepada seorang wartawan wanita
yang terjumpa botol itu.

Wartawan ini kemudian berusaha mengesan asal usul jejaka ini kerana
suratnya cukup mengharukan hatinya.Akhirnya, wartawan ini terjumpa jejaka ini dan
saling menyukai namun jejaka ini tidak dapat melupakan isterinya. Bagaimanapun dia
menyedari bahawa dia tidak boleh menoleh ke belakang untuk cinta dan hanya perlu
menerima cinta yang baru. Dia berlayar dalam kapal buatan sendiri yang dijuluki
Catherine yang telah didedikasi kepada isterinya. Dia berjanji setelah pelayaran ini,
dia akan menerima cinta baru. Dia menulis surat ketiga ini untuk memberitahu isterinya
bahawa dia akan menerima cinta baru dan kemudian surat ini disimpan dalam botol
di biliknya. Sedihnya, jejaka ini terbawa ombak sewaktu dia berusaha menyelamatkan
seorang wanita yang terkandas kapal akibat badai. Ketika wartawan membaca surat
terakhir ini dia menangis tersedu-sedu!

Alkitab pula mengatakan Tuhan menyimpan airmata kita dalam botol-Nya
dan mendaftarkannya dalam buku-Nya. Tuhan selalu mengingat airmata kita walaupun
kadangkala kita sendiri sudah melupakan airmata kita! Kita juga cepat melupakan
airmata orang lain sekalipun kita baru bersama-sama mereka memakai kacamata hitam
sewaktu berkabung. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Dia memastikan Dia tidak
lupa akan setiap  titisan airmata yang tersimpan dalam botol-Nya.

Perkara ini disedari oleh Daud dalam Mazmur 56 ketika dia terburu oleh orang
Filistin di Gath. Ketika Dia berada dalam kebahayaan yang luarbiasa, Daud berkata,
“Kepada Allah, firman-Nya kupuji, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan
manusia terhadap aku?” (Mazmur 56:12) Tuhan bukan sahaja memahami kesengsaraan
kita bahkan Dia juga mengingatnya lalu menyimpannya dalam botol-Nya dan buku-
Nya. Semua didaftarkannya!

Walaupun musuh Daud berusaha mengancam jiwanya, dia tetap mengetahui
bahawa dia berada dalam pelukan Tuhan. Sungguhpun malam kesengsaraan lama
namun Tuhan menyertainya.

Anda sedang menangis dan berkata tidak ada orang yang mengetahui
tangisan anda? Anda mengeluh bilakah doamu akan dijawabkan? Jangan bersedih.
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Tuhan telah menyimpan tangisan anda dalam botol dan Dia akan mengingatnya. Doa
semua anaknya disimpan dalam satu cawan emas! Dalam Wahyu 5:8 “Ketika Ia
mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan kedua puluh empat
tua-tua itu di hadapan Anak Domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan
satu cawan emas, penuh dengan kemenyan:itulah doa orang-orang kudus.”

Doa: Tuhan Penyayang, aku bersyukur kerana Engkau menyimpan setiap
titisan airmataku dalam botol-Mu.

Namun ini yang kupercaya
Dia dapat memelihara

Apa yang telah kuserahkan
Waktu aku percaya.

JamesMcGranahan
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Hari 165
Apa Nak Membeli Coli?

Renungan: Kisah Para Rasul 10:1-8
Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan,

yang akan membalas perbuatannya itu. (Amsal 19:17)

Pernahkah anda dinasihati agar jangan meminjam duit kepada orang lain kerana
     kemungkinan besar duit itu tidak dikembalikan?

           Apakah prinsip pinjam meminjam secara peribadi? Jangan meminjam wang
kepada orang yang tidak miskin atau orang yang tabiatnya suka meminjam atau berjudi.
Mereka selalu tidak akan bercukupan wang. Apakah risiko meminjam wang kepada
orang yang sangat melarat dan tidak mempunyai makanan?  Bagaimana kalau dia tidak
menjelaskan hutangnya? Kalau kita meminjam kepada orang yang sungguh-sungguh
memerlukannya dan tidak mengembalikan wang itu, kita memiutangi Tuhan. Tuhan
akan membalas perbuatan kita dengan berkat-Nya yang berkelimpahan.

Bagaimana pula dengan prinsip memberi sedekah? Mudahkah meminta
sedekah daripada orang lain?  Sewaktu mengumpul dana untuk membeli coli dan seluar
dalam, aku menemui pelbagai jenis orang. Penderma yang bermurah hati akan menangis
ketika mendengar bahawa mangsa Tsunami di Aceh tidak ada coli yang cukup, lalu
memberi sedekah. Sebaliknya, yang lain berkata, “Ha! Ha! Sungguhkah awak mencari
dana membeli coli dan seluar dalam?” “Tulislah surat ke kilang coli,” kata seseorang
yang tidak sudi menderma. Puji Tuhan, banyak orang bersimpati dan akhirnya kami
mendapat coli dan seluar dalam beraneka warna untuk mangsa Tsunami. Walaupun
coli dan seluar dalam itu tidak dapat memenuhi keperluan begitu banyak orang, kami
sudah berusaha untuk berbelas kasihan dan memenuhi sedikit keperluan mereka.

Kornelius seorang perwira pasukan Italia sangat soleh. Dia dan seisi
keluarganya sungguh takut akan Tuhan. “Dalam satu penglihatan kira-kira jam tiga
petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata
kepadanya: “Kornelius! Ia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata: “Ada
apa, Tuhan?” Jawab malaikat itu: “Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat
Tuhan dan Tuhan mengingat engkau.” (Kisah Para Rasul 10:3-4) Setelah itu, Tuhan
menyelamatkan Kornelius melalui khutbah Petrus.

Sudikah anda membeli kerusi roda bagi seorang pesakit HIV yang tidak boleh
berjalan? Bolehkah anda membeli pengisar untuk seorang nenek yang tidak dapat
mengunyah lagi dan memerlukan bantuan kewangan anda? Sudikah anda membeli
buku-buku revisi PMR bagi seorang anak remaja yang miskin? Sediakah anda
menolong seseorang yang tidak beribu bapa untuk menempuh waktu sulit?

Seorang bapa sungguh-sungguh memerlukan sedikit bantuan untuk
pembedahan anaknya dan meminta agar anda menolongnya, sudikah anda menolong?
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Adakah anda takut dia mungkin tidak dapat mengembalikan wang itu? Tuhan akan
mencatatnya dan memberkati anda dengan berkelimpahan. Hanya Tuhan yang
berhutang kepada anda.

Adolph Berle seorang pengkaji kuasa berkata kekayaan akan membuat orang
kesepian dan terburu oleh rasa takut. Kalau anda mengasihi Tuhan dan bukan wang,
berilah kepada orang yang dalam kesengsaraan.

Aku baru keluar dari “Home Centre” di One Utama. Mataku terpandang
seorang cacat yang mungkin terjangkit penyakit polio sewaktu kecil. Aku melihat dia
merangkak ke dalam “Home Centre” sedangkan semua orang sedang berjalan gembira.

Bolehkah orang yang kaya menderma sepasang kaki besi atau kereta beroda
yang boleh dipakai olehnya untuk bergerak?

Doa: Tuhan Penyayang, tolonglah kami selalu membuka hati dan tangan
kepada mereka yang memerlukan pertolongan daripada kami.

Aku Mahu Serupa Tuhan Yesus

Aku mahu serupa Yesus yang lembah lembut
Dan penuh dengan rahmat belas kasihan-Mu

Selalu menolong yang tawar hati
Dan mencari yang berdosa

Yesus aku rindu serupa Engkau
Yesus yang mulia, serupa Engkau

Serupa dengan manis-Mu
Serupa dengan setia-Mu

Dalam hatiku serupa Engkau.
(T.O.Chisholm)
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Hari 166
Berjaga-jagalah dan Berdoa

Renungan: Matius 26: 36-46
Berjaga-jagalah dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh dalam pencubaan: roh

memang penurut, tetapi daging lemah. (ayat 41)

Awak bersedih kerana tidak ada orang dapat menyertai awak dalam doa sehingga
awak mencapai kemenangan. Penyelamat kita menderita di Taman Getsemani,

sebuah taman kecil yang berukuran 50 ela. Pada hari ini lapan pokok zaitun menandai
tempat ini. Sekalipun kita mendirikan satu tugu berlian peringatan untuk mengenangi
penderitaan Tuhan Yesus; ini pun tidak dapat menggambarkan penderitaan-Nya
menjelang kematian di kayu salib.

Pada saat yang begitu mendesak, Dia sungguh memerlukan doa dan
dukungan daripada para pengikut-Nya untuk melewati penderitaan berat.  Dia memilih
tiga pengikut, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk menemani-Nya ke Taman
Getsemani, tempat yang sepi agar mereka boleh bersama-sama berseru sehingga doa
mereka didengar oleh Tuhan.

Apakah suasana hati Tuhan Yesus pada saat itu? “Hati-Ku sangat sedih,
seperti mahu mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan Aku.” (Matius
26:38)  Namun  para murid-Nya tidak sanggup berdoa sejam pun. “Tidakkah kamu
sanggup berjaga-jaga satu jam dengan Aku?” (Matius 26:40)

Kesengsaraan-Nya terlalu berat sehingga Dia berasa begitu sedih seperti
mahu mati. Rancangan penyelamatan Tuhan tidak mengizinkan Tuhan Yesus untuk
gagal pada saat ini. Sesungguhnya tiada manusia di dunia dapat menghibur hati Tuhan
Yesus kecuali Allah Bapa sendiri. “Maka seorang malaikat dari langit menampakkan
diri kepada-Nya untuk memberi kekuatan kepada-Nya,” (Lukas 22:43) Allah Bapa
mengetahui bahawa Dia sangat ketakutan…peluh-Nya menjadi titik-titik darah yang
bertitisan ke tanah.

Jangan bersedih sewaktu tidak ada orang dapat mengerti kesengsaraan dan
ketakutan awak. Jangan takut menderita kerana Tuhan pernah melalui lembah ini.
Berlutut dan berdoa kepada Tuhan yang boleh menghibur dan menguatkan jiwa awak
untuk menghadapi cabaran selanjutnya. Akibatnya? Sekalipun awak sungguh takut,
Tuhan akan menghibur dan mengutus malaikat-Nya.
          Bila kita ditimpa mara bahaya, jalan penuh dengan duri, dan serigala muncul,
janganlah takut kerana Dia menyertai kita sewaktu kita berdoa.

Doa: Ketika jiwaku ketakutan dan tidak ada orang bersama dengan aku,
aku teringat Engkau di Taman Getsemani.
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Hari 167
Mataku Memandang Engkau

Renungan: Ayub 38:2
Hanya dari kata orang saja Aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang

mataku sendiri memandang Engkau? (Ayub 42:5)

Betapa cepatnya langit tiba-tiba berubah menjadi mendung dan angin meniup
dalam kehidupan kita. Kelmarin pelangi dan mentari terpancar dalam jiwa kita tetapi

hari ini kita terlantar dalam kesakitan. Hanya kelmarin kita berfikir kita gergasi rohani
yang boleh membunuh singa atau Goliath yang berdiri di depan kita namun baru hari
ini kita menyedari bahawa kita sesungguhnya lemah.

Namun kesakitan ini mengajak kita untuk melihat kehidupan dari sudut yang
baru. Sewaktu cuaca terang kita hanya mendengar tentang Tuhan tetapi kini mata
dan jiwa kita melihat dan memandang Tuhan sendiri secara intim. Tiba-tiba kita
menyedari kekurangan dan kegagalan kita, dan mata kita tercuci oleh airmata
penderitaan. Banyak perkara dalam keperibadian dan sikap kita akan berubah setelah
kita pernah terpukul penderitaan. Suara Tuhan ternyata tampak lebih jelas dalam badai
dan telinga rohani menjadi lebih tajam dan peka. “Maka dari dalam badai Tuhan
menjawab Ayub: Bersiaplah engkau sebagai laki-laki; Aku akan menanyai engkau, dan
engkau akan memberitahu Aku,” (Ayub 40:1)

Penderitaan itu jendela kesempatan di mana Tuhan boleh bersabda kepada
jiwa kita. Apabila jendela itu sudah terbuka, terang Kristus lebih ternampak dalam
jiwa kita. Alangkah sedihnya kalau kita tidak memperoleh berlian saat ini. Mengutip
berlian  pada saat penderitaan agar kehidupan kita menerjang ke tahap kerohanian
yang lebih tinggi.

Aku belum membaca buku, “Syurga itu nyata lagi” tetapi aku diberitahu oleh
seorang bahawa pembaca penulis buku ini dibawa ke syurga berkali-kali. Bukankah
kita sudah mengalami kuasa syurgawi berkali-kali  ketika kita menderita? Bukankah
pada saat ini Bapa Syurgawi duduk lebih dekat dengan kita di bangku penderitaan
dan kita dibungkus oleh awam rahmat-Nya?

Alangkah sedihnya kalau airmata  membutakan kita sehingga kita tidak dapat
memahami Penyelamat kita atau tidak mengalami rahmat dan persekutuan-Nya lagi.
Berdoalah agar kuasa syurgawi menaungi awak.
          Tuhan membawa kita ke luar ke tempat yang lapang, Dia menyelamatkan
kita kerana Dia berkenan kepada kita. (Mazmur 18:20) Tempat yang lapang ini ialah
kehadiran dan penghiburan daripada Tuhan.

Doa: Tuhan Penyayang, syurga memang nyata ketika kuasa syurgawi
menghibur aku pada waktu aku melalui badai taufan.
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Hari 168
Sebatang Kara

Renungan: Matius 27:45-50
Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan

tertindas. (Mazmur 25:16)

Joe berasa sungguh kesepian ketika dia beribu-ribu batu dari rumah.  Di sini hanya
beberapa orang mengetahui namanya dan mereka tidak makan malam bersama

dengan dia. Dia tidak dapat bergurau senda dengan sesiapapun atau memberitahu
sesuatu yang menarik kepada sesiapapun. Sewaktu dia kembali ke hotel, dia hanya
dapat berbaring di katil dan jika dia bosan, dia berjalan-jalan di bandar raya.

Joe menyedari kesepian di bandar kecil ini sungguh berlainan daripada
kesibukan di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, dia seperti Tarzan
yang mengayut dari satu pokok ke satu pokok. Dia berurus niaga dan begitu sibuk
sehingga dia tidak menyedari kehadiran Tuhan dalam kehidupannya.

Joe menangis dan berdoa kepada Tuhan. Dia meminta agar Tuhan
mengasihani dirinya dan mencurahkan kesepiannya kepada Tuhan. Tuhan
memperbaharui jiwanya pada waktu kesepian ini sehingga dia berasa dia tidak
bersendirian lagi. Ketika dia berada di Kuala Lumpur, dia hanya tenggelam dalam hiruk
pikuk kota dan tidak pernah bersama Tuhan di air yang tenang.

Ketika mengeluarkan Alkitab dari begnya, Matius membaca tentang kesepian
dan penderitaan yang paling menghancurkan hati. Tuhan Yesus terpaksa menanggung
kesepian yang paling ngeri. Segala dosa dunia terpikul di bahunya sehingga Allah
Bapa telah berpaling muka dan melepaskan amarah-Nya sehingga dia berseru, “Eli,
Eli lama sabakhtani?” Ertinya: Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan
aku?” (Matius 27:46) Apalagi pada saat kesepian-Nya, musuh-Nya mencelupkan bunga
karang lalu memberi Yesus minum.

Joe berasa sungguh terhibur kerana Juruselamat-Nya pernah mengalami
kesepian malahan yang jauh lebih ngeri dan menyakiti. Dia juga mengundang kehadiran
Tuhan pada saat dia begitu sedar bahawa dia hanya sebatang kara di kota itu. Saat
itu juga digunakan untuk minum dari firman Tuhan bagai rusa yang rindu akan air.

Sewaktu dia kembali ke kota Kuala Lumpur, dia menyedari kehidupan dalam
Tuhan lebih daripada mengayut dari sebatang cabang ke sebatang cabang yang lain.
Joe mulai bersekutu dengan Tuhan dengan setia setiap dalam doa dan pembacaan
firman Tuhan.
          Saat kesepian luarbiasa yang dialaminya telah membawa dia ke tahap yang
lebih intim dengan Tuhannya.

Doa: Tuhan Yesus, aku bersyukur kepada kehadiran-Mu pada
waktu aku kesepian.
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Hari 169
Kayu Salib Sendiri
Renungan: Yohanes 16:16-27

Sambil memimikul salib-Nya Dia pergi ke luar ke tempat yang Tengkorak,
dalam bahasa Ibrani Golgota. (Matius 16:17)

Kalau kita masuk ke kedai buku Kristian, kita boleh membeli pelbagai jenis salib yang
indah.Salib-salib yang  terdiri daripada pelbagai bentuk, warna, dan dihiasi beraneka
jenis manik boleh dibeli untuk menghiasi rumah  Begitu juga kayu salib telah dijadikan
loket dan anting-anting yang cantik. Kayu salib jenis ini mungkin dibuat daripada
emas, berlian, atau plastik. Harganya berlainan tergantung pada bahannya. Sewaktu
aku mengunjungi ke rumah baru kawanku, aku tertarik dengan salib indah yang dililit
bebunga di taman bunganya.

Sewaktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia tidak akan menghadiahi kita salib berlian
atau emas mahupun kayu salib yang dihiasi bebunga yang harum dan cantik. Kayu
salib yang diberikan-Nya dibuat daripada kayu dan berat kalau dipikul.. .

Kerelaan memikul kayu salib melambangkan penderitaan yang kita rela hadapi sewaktu
mengikut Tuhan Yesus.  Kita semua masing-masing akan memikul salib kita yang
keberatannya hanya Tuhan yang mengetahuinya. Kenapa? Dalam Yohanes 15:20,
Tuhan Yesus bersabda bahawa seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya.
jikalau mereka menganiaya Tuhan Yesus, mereka juga akan menganiaya kamu. Tuhan
Yesus bersabda mungkin sesetengah pengikut-Nya akan ditangkap dan dianiaya,
diserahkan ke dalam penjara dan dihadapkan kepada penguasa-penguasa dan raja-
raja demi nama-Nya.Dari antara kita mungkin akan diserahkan oleh orang tua sendiri,
saudara-saudara sendiri, kaum keluarga sendiri dan beberapa orang  akan dibunuh
Lukas 21:12..

Inilah perkataan-perkataan indah dari Ugo Bassi dalam khutbahnya di hospital.

Jika anda dengan tidak sabar, meninggalkan salibmu,
Anda tidak akan menemui satu lagi salib di dunia ini lagi.
Atau di dunia lain, tetapi di sini, di sini sahaja,
Salib diberikan kepada anda untuk menderita demi Tuhan.
Di dunia yang lain, kita akan mengasihi, melayani, dan memuji-Nya
Dengan lebih sempurna.
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Kita akan semakin dekat kepada-Nya.

 Akan tetapi kita tidak akan dipanggil untuk menderita,
Yang merupakan tugas yang diberikan kepada kita di dunia ini.
Bolehkan anda menderita sejam atau dua jam lebih lama lagi?
Kalau Dia sudah memanggil anda melepaskan salibmu pada hari ini,
Dan berkata semuanya dah selesai dan tidak perlu memikul salibmu
yang susah itu,
Seperti apa yang anda doakan untuk pelepasannya.

Mungkinkah anda akan dipenuhi emosi penyesalan?
 Anda mungkin akan berkata bahawa ia datang terlalu cepat.
Aku ingin kembali menderita lebih lama lagi.
Aku belum memuji Tuhan lagi.
Jadi segala yang kita harapkan seakan-akan terjadi terlalu cepat.
Oleh demikian, mari kita perhatikan hal ini dalam kehidupan kita.
Agar Tuhan akan dimuliakan dalam diri kita sekarang.

Doa: Tuhan, aku ingin memuliakan nama-Mu sekalipun salibku
berat dan mencabar.
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Hari 170
Aku Melihat

Renungan:Yehezkiel 1
Aku melihat, dan aku menampak angin badai bertiup dari utara, dan

membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-berkilat dan
awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan

seperti suasa yang mengkilat. (ayat 4)

Penglihatan Yehezkiel ini dimulai dari gejala alamiah, dan dari sana berkembang
menjadi penglihatan ajaib yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan

hadir di beberapa unsur iaitu: angin badai, segumpal awan dan api. Angin badai itu
membawa segumpal awan besar dan di tengah-tengahnya kelihatan seperti api yang
berkilat seperti suasa. Suasa ialah sejenis logam yang bercampuran emas dan perak.
Yang dilihat oleh Yehezkiel ialah di tengah-tengah awan dan api itu terdapat suatu
pusat yang bersinar-sinar.

Di dalam menerangkan unsur-unsur ini Yehezkiel seringkali memakai “seperti”
dan “menyerupai” untuk mengungkapkan kemiripan sifat. Kemuliaan Tuhan yang
dilihat oleh Yehezkiel melebihi kemampuan Yehezkiel untuk memahami atau
menggambarkannya. Angin badai juga dipakai untuk menggambarkan kehadiran Tuhan
dan ia salah satu aspek teofani Tuhan. (Mazmur 107:25; 148:8; Yesaya 29:6; Ayub
38:1) Elia diangkat ke syurga oleh angin badai. ( 2 Raja-Raja 2:1,11)

Api itu juga unsur alamiah untuk melambangkan kehadiran Tuhan. Dalam
kitab Keluaran, Tuhan menyertai umat Tuhan dengan api bagi menerangi mereka.
“Tuhan berjalan di depan mereka, pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun
mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka,
sehingga mereka berjalan siang dan malam.” (Keluaran 13:21). Awan selalu menyatakan
kehadiran Tuhan di dalam kemuliaan-Nya. (Keluaran 16:10; Keluaran 34:5; Imamat 16:2;
1 Raja-Raja 8:10). Sewaktu umat Tuhan di padang belantara, Tuhan menuntun mereka
dan menerangi mereka, “Tiang awan itu adalah awan yang ajaib dalam bentuk tiang
dan bergerak di depan orang Israel dalam padang belantara untuk menunjukkan cara
jalan yang harus ditempuh oleh mereka.” (Keluaran 13:21-22). Tuhan telah
merencanakan penglihatan ini untuk membesarkan hati umat-Nya yang berada di
negara musuh mereka. Dia menyatakan Dia tidak hadir sahaja di bait suci tetapi juga
di padang belantara mahupun tempat pembuangan.

Penglihatan ini memberitahu Yehezkiel akan rencana Tuhan yang harmonis,
kemahatahuan-Nya dan kemuliaan-Nya. Penglihatan ini memberitahu kita bahawa
Tuhan akan menyertai kita. “Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku
tidak sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.” (Ibrani 13:5)

Doa: Bapa Syurgawi, aku memuji Engkau kerana Engkau menyertai aku di
mana sahaja aku berada.
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Hari 171
Air Yang Hidup

Renungan: Yehezkiel 47:1-12
Barangsiapa percaya kepadaKu, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci:Dari

dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. (Yohanes 7:38)

Lambang sungai air hidup yang mengalir dari bait suci merupakan penglihatan
terakhir yang diterima oleh nabi Yehezkiel pada tahun yang ke 25 sesudah

pembuangan, dan  kota Yerusalem sudah ditaklukkan selama 14 tahun. Yehezkiel
menceritakan tentang bangsa  baru, kota Yerusalem baru, bait suci baru, dan ibadah
baru. Setelah sekian lama dalam tanah musuh mereka akan kembali dan kemuliaan
Tuhan akan kembali. Penglihatan ini memberi pengharapan besar kepada para
pendengarnya.

Di dalam bab 47, Yehezkiel dipimpin oleh makhluk syurgawi untuk melihat
sebuah sungai mengalir dari bait suci; sungai itu mengalir dari timur turun ke Araba
dan ke Laut Mati. Mula-mula sungai ini hanya menitis tetapi kemudian membual
menjadi besar sehingga boleh berenang. Di tepi sungai itu terdapat banyak pohon-
pohon dengan buah dan daun yang tidak layu, dan ketika sungai itu mengalir ke Laut
Masin, air itu menjadi tawar.

Sungai yang mengalir menyembuhkan Laut Masin itu sehingga pelbagai jenis
ikan dapat dilihat, dan tanah yang gersang menjadi subur sehingga pokok-pokoknya
segar dan daunnya tidak pernah layu. Tanah yang tandus melambangkan kehausan
rohani dan kehampaan. Yehezkiel 47:1-12 hampir sama dengan penglihatan Yohanes
dalam Wahyu 22:1-3.  Sungai yang dilihat oleh Yehezkiel mengalir dari bait Tuhan
tetapi yang dilihat oleh Yohanes mengalir dari takhta Anak Domba.

Kedua-dua penglihatan ini mempunyai unsur penyembuhan.  Kitab Wahyu
menyebut Anak Domba sebagai domba yang disembelih. Hal ini mengingat kita kepada
Yohanes yang berseru, “Lihatlah Anak Domba yang datang untuk mengangkut dosa
dunia.” (Yohanes 1:29)

Kehadiran Tuhan seperti sungai yang menyembuhkan hati mereka yang
terluka. Biarlah kegersangan kehidupan kita tidak terjadi selama-lamanya kerana
dengan kehadiran Anak Domba dalam kehidupan, air sungai dalam kehidupan kita
tidak sahaja menitis tetapi membual untuk memberkati orang lain. Biarpun kehidupan
kita mempunyai banyak cabaran, dengan kehadiran Roh Kudus kita boleh menjadi
sungai yang mengalir dan membual sehingga kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita
tampak jelas.

Memandang jauh ke dunia baru, umat Tuhan yang berada di seberang akan
mengalami penyembuhan sempurna. Di dunia baru yang seperti dilihat oleh Yohanes,
umat Tuhan tidak perlu menderita, mereka akan mengalami kehidupan yang sempurna.
“Dan Dia akan menghapus segala airmata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada
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lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, sebab segala
sesuatu yang lama itu akan berlalu.” (Wahyu 21:4)

Walaupun kita menghadapi penderitaan, penyakit, dan perkabungan tetapi
kita boleh yakin dan berharap bahawa akan datang suatu hari pemulihan yang indah
dan sempurna mengalir dari takhta Anak Domba.

Doa: Tuhan Maha Kuasa, sucikan aku dengan sungai-Mu yang hidup
sehingga aku berbuah lebat dan kehidupan rohaniku tidak layu.

Mengenang Kasih-Mu

Oh, Tuhanlah pengharapanku
Sahabatku dalam dunia ini

Jurumudiku di lautan
Penolongku dalam bahaya

Oh, Tuhan sumber hidupku
Tabibku pada waktu aku lelah

Bebaskan aku yang terbelenggu
Gembalaku yang setia

Oh, Tuhan irama gembiraku
Pengiringku di perjalanan

Sandaranku pada waktu ujian
Pemilikku selamanya

Newman Shih
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Hari 172
Musim Berubah Terus

Renungan: Pengkhutbah 3:1-22
Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk

meratap, ada waktu untuk menari. (ayat 4)

Kehidupan kita diibaratkan edaran musim. Sekalipun di Malaysia tidak ada musim
yang berbeza dan kita tidak pernah melihat salji, namun musim hujan kadangkala

membanjiri tempat-tempat tertentu. Kehidupan kita juga bagai musim yang beredaran
dan pelbagai perasaan melandai ambang pintu kita. Alangkah benarnya firman Tuhan
yang menyatakan, “Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu
untuk meratap, ada waktu untuk menari.” (Pengkhutbah 3:4)

Musim ini kita tersenyum manis ketika melihat bapa dan ibu menari dengan
bergaya, dan musim yang datang, kita berkabung kerana bapa sudah pulang ke rumah
Tuhan. Musim ini kita bergembira kerana meraih kejayaan yang boleh dibanggakan
dalam perniagaan kita, namun musim yang datang ekonomi dunia yang lembab telah
menjejaskan semua sehingga kita mengigil dalam ketakutan. Musim ini kita melihat
satu pasangan saling melafazkan percintaan dan musim lain berpisah dengan kepahitan.

Walaupun musim terus berubah tetapi dua hal yang penting mesti tetap
utuh:-kasih Tuhan kepada anda tidak berubah, dan kasih anda terhadap Tuhan tidak
berubah. Kasih Tuhan tetap memegang segala sesuatu dan memeluk kita dalam
kehangatan. Marilah menyanyi lagu yang dituliskan oleh T.C. Chrisholm pada setiap
musim kehidupan:

Besar setia-Mu, Allah Bapaku
Besarlah kasih-Mu berkelimpahan
Tiada kurang dan tidak berubah
Sempurna dan tetap selamanya

Matahari serta bintang dan bulan
Menyaksikan kesetiaan Tuhan

Musim menuai dan musim apapun
Menyaksikan kasih setia-Mu

Pengampunan dosa memberikan damai
Kehadiran Tuhan menghiburkan

Kekuatan dan pengharapan tiap hari
Berkat berkelimpahan kualami

Hakcipta @ Upstream Publishing



Bayu Pengharapan 2 2 7

Besar setia-Mu
Besar setia-Mu

Tiap pagi nampak rahmat baru
Segala kuperlu telah Engkau sediakan

Besar setia-Mu kepadaku

Doa: Tuhan Penyayang, walaupun musim yang berbeza terus beredar dalam
kehidupanku namun kasih-Mu dan kehadiran-Mu tetap sama.

Setiap orang boleh yakin kalau
Tuhan mengutus kita ke perjalanan

yang berbatu-batu,
Dia akan menyediakan kasut yang kuat.

Dia tidak akan mengutus kita ke perjalanan
yang tidak dilengkapi-Nya.

Alexander Maclaren
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Hari 173
Berlari Dengan Sabar

Renungan: Ibrani 12:1-4
Kerana kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita,

marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi
kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi

kita. (ayat 1)

Berlomba bukanlah tugas yang mudah kerana ia memerlukan ketekunan, dan
daya tahan yang cukup stabil. Kita dipanggil untuk berlomba bukan pada waktu

segala sesuatu berjalan dengan mudah dan tidak bermasalah. Perlombaan bermula
ketika kita semakin menghadapi rintangan dan kesulitan.

Kita tidak boleh berbaring terlantar dan jatuh sakit ketika perniagaan atau
kerjaya kita bertambah sulit. Aku selalu teringat cerita Colonel Sanders, pemasak KFC,
pernah menghadapi kesulitan dalam kerjayanya sebelum dia meraih kejayaan. Beliau
terpaksa memandu dari satu restoran ke satu restoran lain untuk menggoreng ayam
KFC dan menguji kesedapannya serta kesukaan pelanggan terhadap ramuan ayamnya.
Ketika itu, dia sudah berumur enam puluh ke atas. Adakah awak suka KFC? Siapakah
yang tidak suka ya?

Ketika menghadapi cuaca mendung, kita dipanggil untuk tetap berlomba dan
menghadapi rintangan. Kita tidak dipanggil untuk mengambil jalan singkat atau
menyerah sahaja serta mengaku  kalah. Berkomunikasi dengan anak remaja kita semakin
sulit, kita dipanggil untuk terus berusaha mencapai suasana komunikasi yang lebih
baik. Suami kita tidak terlalu mementingkan keluarga, kita menjadi kecewa dan
menyerahkan nasib rumah tangga kerana kita tidak mahu mengambil berat lagi?

Semakin susah perlombaan kehidupan ini, kita diminta tetap melayani dan
tidak hanya mengasihani diri kita sendiri sahaja. Tuhan Yesus selalu mengajar dan
menyembuhkan orang sekalipun Dia tahu bahawa Dia akan mati di kayu salib dengan
ngeri.  Cara yang terbaik untuk tidak berasa kecewa ialah berlomba dengan mata tertuju
kepada Tuhan Yesus. “Marilah  kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada
Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada
kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita
yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah
selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap diri-
Nya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus
asa.” (Ibrani 12:2-3)

Doa: Tuhan Penyayang, aku tidak akan berputus asa walaupun perjalanan
dan pelayananku cukup sulit dan menghadapi pelbagai rintangan.
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Hari 174
Saksi-saksi Iman

Renungan: Ibrani 11
Kerana iman maka Musa, setelah dewasa, menolak disebut anak puteri

Firaun. (ayat 24)

Berapakah orang yang sudi memilih kesengsaraan daripada menikmati
kesenangan?   Saat yang terpenting dalam kehidupan Musa ialah saat dia

menganggap penghinaan bagi Tuhan sebagai kekayaan yang lebih besar daripada
semua harta Mesir.  Saat kemenangan Musa bermula sejak dia berkeputusan menderita
demi Tuhan lebih penting daripada ketakutan akan murka Firaun.

Musa memilih ketaatan dan penderitaan kerana dia mengetahui visi dan misi
lebih indah daripada kuasa dan kemewahan seorang putera. Berdasarkan iman, dia
memimpin umat Tuhan keluar dari Mesir lalu dikejar oleh Firaun dan mengalami
kebahayaan jiwa.

“Kerana iman dia telah meninggalkan Mesir, dengan tidak takut akan murka
raja. Dia bertahan sama seperti dia melihat apa yang tidak kelihatan.” ( Ibrani 11:27)
Keadaan dan aturan kehidupannya tidak dapat mematikan keputusannya untuk
menderita kesengsaraan bersama dengan umat Tuhan.

Demikian juga kehidupan seorang gadis manis, Tena Holkeboer yang
menerima perjalanan yang lebih sulit dalam kehidupannya.

Tena Holkeboer dilahirkan di Holland.pada suatu malam yang berangin badai
pada 1895; tidak ada sesiapa yang menduga dia akan memilih untuk melayani di Asia
selama empat puluh tahun. Tena telah membaca Alkitab dan mengetahui bahawa dia
harus mengasihi Tuhan lebih daripada kasihnya akan ibu bapanya. Tena mengetahui
bahawa dia mengasihi ibu bapanya tetapi dia tetap akan memberi tempat yang utama
kepada Tuhan.

Tena mempunyai beberapa pertimbangan sebelum dia menaiki kereta api pada
September 1920. Kalau dia pergi ke negara China sebagai mubaligh, ini bererti dia
akan membujang seumur hidupnya. Seorang jejaka jiran yang baik melamar, dan
beberapa orang lagi juga melamar dia, namun Tena berkeputusan dia akan menerima
jalan yang lebih susah dan menderita demi kerajaan Tuhan.

Sekalipun Tena berusaha belajar segala sesuatu tentang Bahasa Mandarin
dan kebudayaan di sana, namun dia tidak tahu segala sesuatu di depannya kecuali
beriman sahaja.  Segala keputusannya hanya berdasarkan iman sewaktu dia bertolak
ke China.

Beliau tidak sahaja mempelajari Bahasa Mandarin tetapi kemudian beliau fasih
berbahasa Bahasa Amoy. Beliau kemudian menjadi seorang guru besar di Sekolah
Menengah Perempuan Amoy dan mendedikasi kehidupannya untuk pekerjaan
penginjilan dan pengajaran. Apabila dia pulang ke USA untuk bercuti, dia membawa
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hadiah untuk semua anak saudaranya serta mengadakan jamuan Hari Jadi untuk
ibunya.

Doa: Tuhan aku ingin memilih jalan-Mu sekalipun jalan-Mu penuh dengan
kesengsaraan dan penghinaan daripada hidup dalam keselesaan dan tidak

memenuhi rencana-Mu.

Mestikah Aku Pulang Bertangan Hampa?

Bila jiwaku dipanggil-Nya
Layakkah aku nampak seri-Nya
Belum seorang yang aku bawa

Rahmat-Mu tersia-sialah

Sekarang pulang tidak aku sesal
Kerana jiwaku telah terselamat

Hanya hatiku sedih berat
Kerjaku belum berbuah

Kini aku serahkan jiwa ragaku
Serta giat melayani Tuhan

Malam segera tibalah
Kesempatan habislah

Belum selesai kerjaku
Aku tidak layak bertemu-Nya

Belum seorang yang aku bawa
Mestikah aku pulang bertangan hampa

Charles C.Luther
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Hari 175
Maka Terbelah Air Itu

Renungan: Keluaran 14
Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu
Tuhan menguakkan air laut dengan pengantaraan angin timur yang keras,

maka terbelahlah air itu. (ayat 21)

Pernahkah anda berdepan dengan Laut Merah dalam kehidupan anda dan sulit
mencari jalan keluar yang terbaik?  Di depan anda ialah Laut Merah yang ganas

dan di belakang anda ialah kuda-kuda Firaun yang sedang mengejar anda! Anda
berusaha dengan segenap tenaga untuk mengeluarkan diri dari keadaan itu tetapi tidak
ada jalan keluar yang terbaik. Cara yang terbaik ialah berjalan melalui Laut Merah itu
dan mengalami kebebasan daripada Tuhan.

Anda berseru, “Kini aku tidak ada sesiapa melainkan Tuhan!” Pada saat ini
diam sejenak dan menantikan Tuhan. Tuhan akan mengirimkan malaikat-Nya untuk
membelah Laut Merah itu sehingga anda boleh berjalan di dalamnya dengan berjaya.
Pada saat itu, Tuhan lebih berkuasa daripada Firaun dan askar-askarnya yang berkuda.

Ketaatan Musa telah melepaskan umat Tuhan dari kebelengguan musuh
mereka. Dengan iman, dia membawa bangsa yang lemah dan mudah terkorban daripada
musuh kerana dia menyedari akan kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Kekuasaan Firaun
serta kecanggihan tenteranya tidak menakutkan Musa untuk memenuhi rencana Tuhan
yang terindah.

Sewaktu aku menerima Tuhan Yesus dalam kehidupanku banyak tahun yang
lalu, aku berasa seperti Laut Merah berada di depanku dan kuda-kuda Firaun di
belakangku. Ibu bapaku menganut keagamaan Buddha dan meminta kesetiaanku
sebagai anak sulung untuk mengikuti agama yang sama. Selain ibu bapa yang tidak
menerima keputusanku untuk menjadi anak Tuhan; sanak saudaraku pun tidak terlalu
suka akan keputusanku. Aku menghadapi banyak tantangan tetapi aku terus
menghadap Laut Merah dan berjalan melaluinya.

Sesungguhnya Laut Merah terbelah dan Tuhan secara ajaib bercampur
tangan dalam keluargaku sehingga mereka mengenal Tuhan sebagai Penyelamat
mereka. Pada Hari Krismas, 2006, ketika kami sekeluarga yang terdiri daripada tujuh
keluarga yang berbeza, berdoa sambil menangis kerana mukzizat dan kuasa Tuhan
telah seringkali dinyatakan dalam keluarga kami.

Jangan takut sewaktu anda terjepit di depan Laut Merah dan di belakang
oleh kuasa tentera yang canggih. Layangkan pandangan kepada Tuhan dan bukan
pada Lautan Merah.

Doa: Tuhan, aku melayang harapanku kepada-Mu ketika aku terjepit di
antara Laut Merah dan kuda-kuda tentera.
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Hari 176
Kami Seperti Belalang

Renungan: Bilangan 13:30-33
Juga kami lihat di sana adalah orang-orang raksasa, orang Enak yang

berasal daripada orang-orang raksasa, dan kami lihat diri seperti belalang,
dan demikian juga mereka terhadap kami. (ayat 33)

Tuhan berfirman kepada Musa agar menetapkan dua belas pengintai untuk
mengintai tanah Kanaan. Mereka diutus untuk mengintai sama ada penduduk di

sana lemah atau kuat, sedikit atau banyak; keadaannya baik atau buruk dan selainnya.
Pengintai itu segera kehilangan iman mereka kerana mereka berkata, “Kita tidak dapat
maju menyerang bangsa itu, kerana mereka lebih kuat daripada kita.” (Bilangan 13:31)

Kaleb dan Yosua berusaha menenteramkan hati bangsa itu. Mereka berdua
yang rohani hanya melihat Tuhan dan bukan raksasa di depan mereka. Umat Tuhan
yang tidak beriman dan hanya memakai kaca mata sendiri berkata, “Negeri yang telah
kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua
orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi tinggi perwatakannya.”
(Bilangan 13:32)

Adakah anda berasa takut kerana anda tidak tahu apa yang tersedia untuk
masa depanmu? Hanya bayang-bayang sahaja tetapi anda sudah melihat banyak
raksasa-raksasaan yang akan menelan engkau?

Ingat sewaktu kecil, kita melihat bayang-bayang sebagai gergasi yang
menakutkan kerana segala yang kita lihat seakan-akan sangat besar.   Sewaktu anda
hanya melihat raksasa-raksasaan, anda akan kehilangan keberanian untuk melangkah
bersama Tuhan untuk mencatat masa depanmu.

Sewaktu menempuh masa depan, jangan bergantung pada emosi dan
prasangka anda tentang apa yang berlaku. Fikiran yang negatif dan diwarnai oleh
raksasa-raksasaan sahaja akan mengundang sikap yang negatif juga. Semangat
berjuang akan dicacatkan kerana imej yang negatif bagai raksasa-raksasaan  akan terus
muncul.

Sekalipun anda akan menghadapi banyak raksasa pada masa depan anda,
dengan kekuatan Tuhan pasti anda dapat mengalahkan semua raksasa itu.

Kalau anda melawan gergasi yang paling besar pun, Tuhan tetap akan
menyertai anda.

Padahal apabila Tuhan mahu membentuk seorang pahlawan rohani, perjalanan
yang akan ditempuh bukanlah perjalanan yang dihiasi dengan bebunga dan mentari
yang tersenyum terus.Angin ganas, duri-duri tajam, ular-ular akan mengancam selain
daripada gergasi-gergasi lain.

Bersikaplah seperti Kaleb dan Yosua yang hanya melihat Tuhan dan berseru,
“Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia
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yang telah mengasihi kita.” (Roma 8:37)

Doa: Tuhan Pemenang jiwaku, sekalipun perjalananku diancam oleh ular-ular
berbisa dan gergasi yang menakutkan, aku tetap pemenang kerana Engkau

menyertaiku.

Gelora Zaman

Gelora zaman bagai gergasi-gergasi besar
Manusia bagai belalang-belalang kecil

Siapakah yang berdaya menghadapi gelora kasar
Kristus tetaplah Perwira bagi yang menyambut rahmat-Nya

Fajar tetap terbit di hati yang menyambut terang-Nya
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Hari 177
Pendoa Yang Setia
Renungan: Lukas 9:28-29, 32

Kira-kira delapan hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus,
Yohanes dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. (ayat 28)

Samuel Chawick seorang pemimpin rohani pernah dikatakan sebagai lelaki yang
suka berdoa. Setiap pagi setelah tepat pukul enam, dia akan mulai berdoa, dan

akan mengkhususkan sebuah bilik kecil untuk saat teduh dan doa sebelum dia
bersarapan pagi. Dia sungguh berkuasa sewaktu berdoa di depan orang kerana dia
sering berdoa secara peribadi. Apabila dia berdoa, dia mengharapkan Tuhan akan
melakukan sesuatu.  Menjelang akhir hidupnya, Chadwick berkata dia menyesal tidak
berdoa lebih banyak lagi walaupun ini bererti dia lebih kurang bekerja. Dia berkata
bahawa seharusnya dia berdoa lebih baik.

Hanya doa akan memberi kita kekuatan untuk menahan setiap cabaran dalam
kehidupan. Doa dalam kehidupan Tuhan Yesus bukan sahaja sesuatu yang dilakukan
pada sisa waktu-Nya tetapi sebahagian besar dalam kehidupan-Nya. Kalau Yesus perlu
berdoa apalagi kita yang sering tidak peka terhadap bimbingan Tuhan. Hanya doa
yang memampukan Tuhan Yesus melaksanakan segala kehendak Allah Bapa yang
susah.

Tuhan Yesus berdoa sepanjang malam (Lukas 6:12) Dia bangun awal untuk
berdoa (Markus 1:35). Dia sering mengasingkan diri untuk berdoa dan selalu bersiap
sedia menghadapi krisis melalui doa. Sebelum membuat keputusan untuk memilih rasul-
Nya, Dia berdoa. (Lukas 6:12)

Kita mungkin berat tulang dan memberi alasan untuk tidak berdoa. Langkah
permulaan untuk melutut dan berdoa memerlukan displin. Kalau anda tidak tahu
berdoa, minta Roh Kudus membawa anda dalam doa untuk mengikut kehendak Tuhan.
(Rom 8:26-27)

Tanyakan diri? Betapa sering kita membuat banyak kesilapan dalam kehidupan
kerana kurang berdoa sambil menantikan keputusan-Nya. Acapkali setelah kita berbuat
kesilapan baru kita berdoa. Seharusnya kita berdoa dan tidak bergerak tanpa telunjuk
Tuhan.

Seringkali kita gagal dalam pelayanan kita kerana kurang berdoa. Tuhan Yesus
mengusir Iblis dengan kuasa Roh Kudus dan Dia membandingkan iblis dengan seorang
yang kuat. Bagaimanakah kita dapat berjaya kalau kita tidak berdoa kerana hanya
melalui doa kita mengikat iblis? ( Matius 12:29) Tanyakan diri? Adakah banyak masalah
rohani dalam pelayanan tidak dapat diatasi kerana kita kurang berdoa sekalipun kita
menyedari kita berada di lapangan perang rohani.

Doa: Tuhan Pendoa Setia, aku ingin berdoa seperti Engkau.
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Hari 178
Jiwa Yang Hancur
Renungan: Yeremia 18: 1-17

Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu,
rosak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi benjana lain

menurut apa yang baik pada pemandangannya. (ayat 4)

Persembahan apakah yang paling diingini oleh Tuhan?  Raja Daud tidak
menjelaskan  Tuhan mengingini persembahan yang mewah tetapi sebaliknya dia

berkata,  “Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur; hati yang patah
dan remuk tidak akan kaupandang hina, ya Allah.” (Mazmur 51:19)  Hanya pada saat
raja Daud berasa sungguh-sungguh remuk dan patah dalam jiwanya, seluruh batinnya
hancur, baru dia menyedari dia telah diampuni dan dikasihi. Persembahan yang terbaik
ialah hati yang patah dan remuk, serta jiwa yang hancur kerana saat korban sembelihan
ini diletakkan di mezbah, Dia akan melakukan sesuatu yang indah.

Jiwa yang hancur bererti kita telah mengakhiri semua kebaikan, keangkuhan
diri, di depan hadirat-Nya. Pada saat kita menyedari kita tidak ada apa-apa dalam diri
kita yang dapat dibanggakan, Roh Kudus memulakan proses pembentukan
keperibadian yang ajaib. Kita mengosongkan diri dan Tuhan dimuliakan dalam diri
kita.

Kemahiran Tuhan diibadahkan seperti seorang tukang periuk yang sedang
mengerjakan bejananya. Apabila terjadi retakan, tukang periuk itu akan mengerjakannya
kembali menjadi benjana yang lebih cantik lagi. Semua kecaian dari hati dan jiwa yang
remuk diubahnya menjadi berlian jiwa kita.

Pada satu kali seorang hamba Tuhan yang hebat, Samuel Brengle
diperkenalkan sebagai Doktor Brengle yang hebat, namun beliau kemudian mencatat
dalam buku hariannya:

“Jika aku kelihatan seperti hebat di pandangan mata mereka, Tuhan
secara belas kasihan menolong aku melihat bahawa aku tidak ada apa tanpa-
Nya, dan menolong aku melihat diriku kecil di pandangan mataku.Dia memakai
aku. Tetapi aku mengambil berat tentang Dia yang menggunakan aku dan bukan
pekerjaan yang aku lakukan. Kapak tidak boleh menghebohkan pokok yang telah
ditebangkan. Ia tidak dapat melakukan apa-apa tanpa penebang pokok. Dia yang
membuatnya, dia yang menajamkan kapak, dan dia yang menggunakan kapak itu.
Pada saat penebang pokok melemparkan kapak itu ia akan menjadi besi yang lama.
O sekiranya aku tidak akan buta terhadap hal ini.”

(C.W. Hall, Samuel Logan Brengle, New York: Salvation Army)

Saat terindah serta tangan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan seseorang
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terjadi apabila dia rela memberi segala yang hancur kepada Tuhan. Tuhan akan
menukarkan kecaian yang terindah ini menjadi mutiara yang berharga.

Doa: Tuhan Penyayang, aku serahkan kecaian dan remukan jiwaku kepada-
Mu; kerjakan yang terindah dalam diriku.

Kehendak Tuhan Jadikanlah

Kehendak Tuhan jadikanlah
Aku tanah liat

Engkau Pembuat Pasu
Bentuklah aku

Jadikan aku menurut kehendak-Mu
Aku menunggu

Terpasrah dan tenang

Kehendak Tuhan jadikanlah
Selidiki hatiku

Cuba aku hari ini, Tuhan
Seputih salji, sucikan aku

Di hadirat-Mu
Aku bersujud

Dengan rendah hati

Kehendak Tuhan jadikanlah
Terluka dan lelah

Tolong aku, aku berdoa
Kuasa atas segala kuasa, milik-Mu

Sentuh aku dan sembuh aku
Penyelamat ilahi

Adelaide A.Pollard
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Hari 179
Hutang Yang Mengelilingi Pinggang

Renungan: Titus 2:12
“Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai
pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan

daging yang berjuang melawan jiwa.” (1 Petrus 2:11)

Karen suka akan hiasan yang cantik dan jenama yang mahal. Di dompetnya
tersimpan beberapa kad kredit yang akan memudahkan segala perbelanjaannya.
Wajahnya berseri-seri ketika dia pergi membeli belah untuk tahun baru. Tanpa

disedari Karen, hutang akan mengelilingi pinggangnya. Dia telah salah menduga kad
ini sebagai kad ajaib yang akan memenuhi segala keinginannya dan menjadi hambanya.

Kini Karen terbaring di katil dengan kekhuatiran yang menganggunya
sepanjang malam sehingga matahari terbit. Kini bank-bank sering menelefonnya untuk
menuntut hutang yang belum dijelaskan sedang Karen hanya bergaji  dua ribu sebulan.
Bunga hutangnya melambung setiap bulan dan suaminya tidak mahu bercampur tangan
kerana dia mahu mengajar isterinya!

Tabiat Karen yang suka membeli tanpa melihat kebatasan kemampuannya
telah mendatangkan banyak beban. Keinginan-keinginan dagingnya telah
menyebabkan dia terperangkap dalam perangkap daging yang melawan jiwanya. Karen
meminta pertolongan ibunya yang sudah lanjut usia dan membebankan ibunya.

Sedikit wang dalam tabungan wanita kecil yang beruban ini diberikan kepada
Karen. Apa? Wang simpanan seumur hidupnya! Ibunya pun tidak dapat menikmati
sedikit kesenangan yang merupakan sedikit simpanan untuk mengarungi  masa tuanya!
Sampai hati.

Pemuda-pemudi yang menggunakan kredit kad untuk memenuhi segala
keinginan daging akan terperangkap dan terikat oleh hutang yang ngeri. Keinginan-
keinginan daging tidak semestinya dosa seks tetapi tabiat yang tidak sihat. Keinginan-
keinginan daging termasuk ketamakan, berjudi, bermulut celupar, mencuri, dan
membelanja di luar batas kemampuan seseorang. Ingat kad kredit yang beremas bukan
malaikat yang menghulurkan wang percuma. Jangan belanja di luar batas kemampuan
anda.

Karen terpaksa menerima banyak balasan yang buruk. Dia terpaksa bekerja
sepanjang hari dan dia telah mengambil pekerjaan kedua pada sebelah malam semata-
mata menjelaskan hutang. Anak-anaknya terabai di rumah dan kini dia sungguh sibuk
mencari wang bukan untuk keluarganya tetapi untuk bank! Sia-sianya segala
usahanya.

Jauhi diri anda daripada keinginan-keinginan daging kerana kalau kita tidak
peka, kita akan menjadi hamba kepada kelemahan anda. Buah-buah daging hanya akan
menyiksa, mengeringkan jiwa dan memeras tenaga anda.

Hakcipta @ Upstream Publishing



Bayu Pengharapan 2 3 8

Sukakah anda memikul beban hutang setiap hari?

Doa: Tuhan, tolonglah aku bijaksana sehingga aku tidak menyalahgunakan
kad kreditku untuk memenuhi keinginan dagingku.

Ambil perak dan emasku
Tidak satu sen pun aku akan ambil;

Ambil kepandaianku dan gunakannya
Menurut segala kuasa yang Engkau pilih

(Frances Ridley Havergal)
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Hari 180
Kemenangan Yang Tertinggi

Renungan: Matius 26:36-40, Daniel 3
Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya raja, bahawa kami

tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas
yang tuanku dirikan itu.(Daniel 3:18)

Adakah kemenangan yang tertinggi dalam penderitaan bererti penemuan jawapan
masalah atau pelepasan daripada kesakitannya? Kemenangan yang tertinggi

terjadi kalau seseorang dapat berkata tetapi seandainya masalahku tetap tidak
dilepaskan…aku tetap menyembah Tuhanku. Daniel tetap akan menyembah Tuhannya
dan tidak akan menyembah patung emas yang didirikan oleh raja sekiranya Tuhan
tidak menyelamatkannya daripada bahang api yang ngeri itu.

Tuhan Yesus sewaktu menghadapi cawan penderitaan, tidak tersungkur
dalam kekalahan kalau Dia tidak dilepaskan dari cawan penderitaan. Justru kerelaan-
Nya untuk bersabda, “Ya Bapa-ku jikalau  cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila
Aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu!” (Matius 26:42) Tuhan Yesus berdoa
sehingga darah bercucuran dan rasa-Nya mahu mati serta kegelapan menyelubungi-
Nya namun Dia bersabda, “Jadilah kehendak-Mu!” (Matius 26:42)

Dapatkah kita berseru, “tetapi seandainya” dan “jadilah kehendak-Mu” kalau
kita masih menghadapi kesakitan dan cabaran yang luarbiasa?

Hal ini berbeza sekali dengan ajaran yang pernah kawan aku terima sewaktu
kawan aku menceritakan perasaannya yang begitu gembira dan bergebu-gebu kerana
dia akan belajar di sekolah doa selama 4 hari. Di sekolah doa itu, dia akan berpuasa
dan berdoa. Aku pun cepat-cepat titipkan bahan-bahan doaku namun setelah dua
hari, temanku pun mengangkat begnya lalu pulang ke kondonya. Apakah dia tidak
tahan berdoa dan berpuasa? Tidak, dia telah angkat kaki kerana tidak dapat menerima
ajaran guru doanya.

Guru doanya menegaskan bahawa semua anak Tuhan harus beriman dan
tidak memerlukan rawatan doktor sewaktu sakit. Selain itu, guru doanya pun berkata
pembedahan itu bukan kehendak Tuhan dan pemindahan darah berdosa! Selain itu,
kita tidak perlu mendoakan diri sendiri dan kita hanya perlu berdoa bagi orang lain.
Guru itu menegaskan bahawa penyakit dan penderitaan bukanlah bahagian orang
Kristian.

Apakah yang tidak diketahui oleh guru doa itu? Sekalipun penderitaan dan
penyakit menjadi bahagian kita, kita tetap akan berseru kepada Tuhan, “Jadilah
kehendak-Mu” dan “tetapi seandai tidak…” kami tetap akan menyembah-Mu.

Orang Kristian yang berpaling daripada Tuhan kerana penyakit atau
penderitaan telah gagal dalam ujian mereka.
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Doa:
Hanya rahmat-Mu kuharapkan

Sewaktu beban bertambah berat.
         Utuskan kekuatan-Mu
Sewaktu penderitaan melanda.

         Curahkan belas kasihan-Mu
Apabila siksaan terjadi.

         Tambahkan damai ilahi
Ketika hati bergelora

Berilah damai-Mu.

         Tuhan Penyayang, kasih-Mu tiada terbatas.
         Kuasa-Mu tak terbatas.

         Engkau menghiburku lagi.

         Elakkan cawan penderitaan ini daripadaku
         Tetapi seandainya penderitaan ini bahagianku

         Aku tetap memuji Engkau.
         Bentuklah aku,

Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupanku.
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Hari 181
Lapangkanlah Tempat khemahmu

Renungan: Yesaya 54:1-3
Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat

kediamanmu, janganlah menghematnya; panjangkanlah tali-tali kemahmu dan
pancangkanlah kokok-kokoh patok-patokmu! (ayat 2)

Ketika Tuhan memberi perjanjian ini kepada umat-Nya, mereka masih berada
di pembuangan. Mereka berada di negara orang lain. Tuhan akan memberkati

mereka dan seperti wanita yang mandul, mereka akan memiliki banyak anak. Di tempat
yang penuh dengan kegersangan ini, mereka diminta untuk bersorak sorai dan
menganut paradigma yang berbeza. Di sini, di tengan-tengah kekecewaan, mereka
diminta ketawa kerana berkat Tuhan akan dilimpahkan. Dengan penuh iman, mereka
diminta untuk melapangkan tempat kemah mereka dan membentangkan tenda tempat
kediaman mereka dan memanjangkan tali-tali tenda mereka.

Setelah saudara-saudari mengarungi lautan hidup yang memberi banyak
penghiburan, tibalah masa untuk meluaskan pengaruhmu. Aroma kerohanianmu
terbakar bagai minyak wangi dari lampu akan mengharumi kehidupan orang lain.
Bentangkanlah tenda tempat kediamanmu kepada orang yang memerlukan tempat
mengadu nasib.

Sekalipun penderitaan itu akibat dosa sendiri, pemulihan Tuhan akan
menghapuskan semua aib dan Dia tidak akan mengingatnya lagi.  Kita mempunyai
cerita yang luarbiasa untuk diberikan kepada seluruh dunia tentang Penebus kita yang
hidup. “Hanya sesaat lamanya Aku meninggalkan engkau, tetapi kerana kasih sayang
yang besar, Aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap Aku telah
menyembunyikan wajah Aku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia
abadi Aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan, Penebus.” (Yesaya 54:7,8)

Demikianlah cerita John Newton yang pernah hidup dalam kejijikan dosa telah
meluaskan kemahnya setelah Penebus berkarya dalam jiwanya. Lagunya, “Amazing
Grace” yang dikarangnya dimainkan di permainan di gelanggang Olimpik dan  sering
kedengaran di seluruh dunia di gereja kecil mahupun gereja besar. Penebusan Tuhan
serta pembebasan daripada kehidupan  yang penuh dengan dosa telah menyebabkan
John Newton lapangkan tendanya.
           Pada tahun 1732, tiga belas hari sebelum hari jadi yang ketujuh belasnya,
ibunya meninggal dunia. John berkata, “Hampir seluruh waktunya digunakan untuk
mendidik aku. Sewaktu aku berumur tiga tahun, dia sendiri mengajar saya Bahasa
Inggeris. Ketika aku berumur empat tahun, dia mengajar aku banyak yang berharga
dari buku iman, Alkitab dan lagu syair.” Namun setelah kematian ibunya, John Newton
mengikut bapanya seorang nakoda kapal perdagangan. Sejak hari itu, kehidupan
Newton merosot dalam pelbagai kekejian yang berlanjutan selama dua puluh empat
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tahun. Dia sengaja melanggar segala yang suci dan benar sehingga kehidupannya
disaluti oleh pelbagai penderitaan, kebahayaan di lautan dan depresi.

Sejak muda, dia tidak bersimpati terhadap hamba-hamba sewaktu dia
mengemudi sebuah kapal hamba ke Charleston. Dia begitu jahat sehingga sewaktu
dia terjatuh ke dalam air tidak ada orang mahu menyelamatkannya bahkan mereka
melemparkan lembeng terhadapnya. Suatu peristiwa yang ngeri di lautan telah
menyebabkan dia mendekati hadirat Tuhan lalu bertaubat. Pada waktu itu, kapalnya
rosak kerana terpukul badai. Sejak hari itu, autobiografinya berubah, Newton tidak
lagi tenggelam dalam penderitaan dan najis dosa. Tenda kemahnya diluaskan dan
pengaruh kehidupannya mengharukan perasaan begitu banyak orang. Dia menjadi
pendeta dan mempengaruhi kehidupan banyak orang.

Doa: Tuhan, aku ingin bersorak sorai dan mengembang ke kiri dan kanan
kerana kasih-Mu yang ajaib dalam kehidupanku.

Anugerah yang mengajar
Hatiku untuk takut

Dan anugerah yang melepaskan ketakutanku
Betapa indahnya anugerah itu
Pada waktu aku baru percaya!

Melalui banyak mara bahaya,
Tungkus lumus, dan ancaman

Yang aku lalui
Anugerah yang membawa aku selamat selama ini
Dan anugerah yang akan memimpin aku pulang

Anugerah Ajaib

Anugerah ajaib betapa manis gemanya
Yang menyelamatkan penjahat sepertiku

Aku pernah sesat
Tetapi kini ditemui
Aku pernah buta

Tetapi kini aku lihat
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Hari 182
Pilihan Yang Tepat

Renungan: Kejadian 13

Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkau sendirilah yang
meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku.(Mazmur 16:5)

“Sebab itu Lot memilih baginya seluruh Lembah Yordan banyak airnya, seperti
  taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar-Hal ini terjadi sebelum

memusnahkan Sodom dan Gomora.” (Kejadian 13:10) Abram tidak tamak dan memberi
Lot peluang memilih yang terbaik bagi dirinya. Dia tidak merebut-rebut atau melibatkan
dirinya dalam pertengkaran keluarga yang sengit. Lot memilih kawasan Yordan yang
berair dan yang menurut pandangannya terbaik. Abram menurut Tuhan dan memilih
bagian yang disiapkan oleh Tuhan untuk dirinya.

Jangan menurut kebijaksanaan dan kepentingan sendiri, atau memilih
keangkuhan dunia ini. Pilih Tuhan sebagai bagian warisan awak dan piala awak, pasti
awak tidak akan menyesal. Pilihlah salib dan jalan salib walaupun jalan ini kelihatan
bodoh kepada orang lain namun jalan ini warisan dan berkat syurgawi yang tiada
tolak banding.

Pilihan salib itu suatu kebodohan kepada mereka yang mencari tanda-tanda
dan kehebatan dunia sebagai warisan. “Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan
orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan:
untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi
suatu kebodohan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi, mahupun
orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah.” (1 Korintus
1:22-24).

Kemegahan dunia mahupun keangkuhan diri harus dicampakkan kalau kita
memilih jalan salib. Warisan hikmat ini harus dipegang erat-erat. “Barangsiapa yang
bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan...” (1 Korintus 2:1)

Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirman Tuhan kepada Abram:
“Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat,
utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kaulihat itu akan Kuberikan kepadamu
dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya.” (Kejadian 13:14)

Abram yang memilih Tuhan sebagai warisannya telah membangunkan mezbah
di sana. Pilihlah bagian yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupanmu dan dirikan
mezbah di hati untuk memegahkan Tuhan.  Anggaplah kemegahan diri itu sampah
sahaja.

Doa: Bapa Syurgawi, aku memilih Engkau dan salib-Mu sebagai bagian
dan hikmat dalam kehidupanku.
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Hari 183
Mata Kita Yang Dikaburi Penderitaan

Renungan: Lukas 24:13-35
Lalu Dia berkata kepada mereka: “Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya

hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu, yang dikatakan
para nabi.” (ayat 25)

Murid-murid Tuhan Yesus bagai anak-anak ayam yang berlari berselerakan ketika
Tuhan Yesus dicambuk dan dipaku. Sekalipun Tuhan Yesus sudah bernubuat

bahawa pada hari yang ketiga, Dia akan dibangkitkan semula, mereka tetap bersedih
dan berasa ngeri apabila mereka terdengar ketukan paku.

Bayangkan ibu Tuhan Yesus, Maria yang berdiri di bawah kayu salib, hatinya
berkecaian. Betapa sedih suasana hatinya apabila  melihat anaknya berlumuran darah
dan mengeluh dalam kesakitan. Maria tentu mengimbas sewaktu kecil Tuhan Yesus
terhilang dan kemudian ditemui di Bait Suci. Maria pasti teringat akan pelayanan Tuhan
Yesus yang penuh dengan kasih sayang. Dia telah menyembuhkan orang buta, pesakit
kusta, membangkitkan orang yang mati dan memberi makanan kepada yang lapar.
Mengapakah dia harus dipkukan? Maria terlupa tentang kata-kata malaikat sewaktu
dia dipilih sebagai hamba untuk melahirkan Penyelamat.

Ketukan paku yang masih terngiang-ngian  menyebabkan murid-murid Tuhan
Yesus melupakan perjanjian dan nubuat Tuhan Yesus. Pada saat itu mereka tentu
mengalami trauma jiwa yang ngeri. Tuhan yang menghentikan angin badai dan
mengusir iblis, tergantung tiada bermaya di kayu salib.

Airmata mengaburi mata mereka sehingga yang dilihat hanya paku-paku dan
mahkota yang berduri. Sewaktu mereka menurunkan mayat Tuhan Yesus, mereka tentu
berusaha mendengar dengupan hati atau hembusan nafasnya. Bagaimanapun mereka
terpaksa dengan kecewa mengakui bahawa Tuhan Yesus sudah mati. Jejari-Nya dan
bebulu mata Tuhan Yesus tidak bergerak, dan mereka tidak dapat menafikan bahawa
Tuhan Yesus tidak mati.

Tiga hari kemudian, Tuhan Yesus berjalan seiring dengan mereka namun mata
mereka tertutup airmata dan hati mereka dikaburi oleh perasaan sedih sehingga mereka
tidak dapat mengecam suara yang didengar oleh mereka setiap hari. Sekalipun Tuhan
Yesus menjelaskan bahawa penderitaan ini harus dialami oleh diri-Nya sebelum masuk
ke dalam kemuliaan, mereka tetap bersedih ( Lukas 24:26). Kegelapan dan airmata akan
mengaburi suara Tuhan yang jelas. Walaupun Tuhan berjalan di tepi diri kita, kita
tetap melihat awan gelap. Hanya dalam ketenangan jiwa di tengah-tengah
kesengsaraan, kita dapat bersekutu dengan Tuhan yang Maha Penyayang.

Doa: Tuhan Pengharapan jiwaku, jangan biarkan airmataku mengaburi
suara-Mu yang penuh dengan perjanjian ilahi.
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Hari 184
Musim Penantian
Renungan: Markus 4:30-34

Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada
segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar,
sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya.

(Markus 4:32)

Walaupun kadangkala kita berasa berkobar-korbar dan ingin melakukan pelayanan
yang indah bagi Tuhan, Tuhan mungkin memanggil kita duduk di bawah kaki-

Nya, dan tidak berbuat apa-apa.
Musim penantian bagai benih yang tertanam di bawah tanah. Sekalipun akar

dan daun-daunnya belum kelihatan, sesuatu keajaiban sedang berlaku. Tanpa musim
yang senyap bersama Tuhan, kita mungkin tidak akan bertumbuh menjadi pokok yang
kukuh. Musim senyap juga merupakan musim pertumbuhan dalam kehidupan kita
kerana akarnya sunyi senyap menjalar lebih mendalam lagi.

Musim senyap ini juga waktu berharga bersama dengan Tuhan. Pada musim
ini, Tuhan akan menanam sebiji benih dalam kehidupan kita sehingga kita bertumbuh
menjadi pohon yang bercabang. Sebelum burung-burung dapat bernaungan di cabang
kita, cabang kita mesti dirkukuhkan terlebih dahulu.

Kekristianan yang dangkal dan yang berdasarkan aktiviti-aktiviti sahaja tidak
dapat mengubah diri kita, apalagi orang lain.

Sekalipun kita tidak suka musim senyap dan ingin berlari, Tuhan tahu apa
yang sedang dilakukan-Nya dalam kehidupan kita. Musim ini Tuhan akan berbisik
impian-Nya dalam kehidupanmu, dan mutiara-mutiara Ilahi daripada firman Tuhan akan
dihembuskan dan dihidupkan dalam dirimu.

Ketika Yesus dan para murid-Nya dalam perjalanan, mereka tiba di sebuah
kampung. Seorang perempuan yang bernama Maria menerima Dia di rumahnya dan
duduk di bawah kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-Nya, tetapi adiknya
Marta sibuk melayani. Tuhan Yesus berkata kepada Marta, “Marta, Marta, engkau
khuatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang
perlu: Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya.”
(Lukas 10:41-42)

“Nantikanlah Tuhan! Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu! Ya, nantikan
Tuhan!” (Mazmur 27:14).

Pilihlah dan nikmatilah bahagian terindah iaitu musim penantian yang sedang
membentuk sesuatu yang indah dalam jiwamu.

Doa: Tuhan, aku tidak kesal pada musim senyap tetapi aku ingin berakar dan
bertumbuh musim ini.
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Hari 185
Rahmat Tuhan Ada Pada Orang Yang Rendah hati

Renungan: 1 Petrus 5:5-7
Kerana itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya

kamu ditinggikan-Nya pada waktu-Nya.(ayat 6)

Jatuh tangga tertimpa tangga pula. Keluar dari lubang ular terus masuk ke lubang
kalajengking. Sesetengah orang seakan-akan tertimpa musibah setiap musim.

Musibah ini mungkin disebabkan kekurangan kebijaksanaan sewaktu membuat
keputusan, atau tersilap langkah. Melangkah dengan membabi buta boleh
menyebabkan seseorang terjatuh ke lubang!

Sesetengah anak Tuhan yang tertimpa musibah akan tertanya-tanya, “Adakah
ini dari tangan Tuhan?”  Yang terpenting sewaktu kita mengalami semua kesulitan
ini ialah adakah kita lebih rendah hati di bawah tangan Tuhan dan bersandar pada
kekuatan Tuhan sahaja. Sekiranya musibah itu berpunca daripada iblis, adakah kita
lebih peka dan belajar melawan si iblis yang berjalan sekeliling bagai singa yang
mengaum.

Sesetengah anak Tuhan menjadi lebih congkak setelah mengalami mushibah.
Mereka tidak belajar menjadi lebih rendah hati malah tetap menurut cara sendiri dalam
urusan kehidupan sehari-harian. Pendengaran, dan penglihatan mereka tidak bertambah
lebih tajam secara rohani malah mereka semakin berjauhan daripada hadirat Tuhan
dan sebaliknya lebih berdekatan dengan iblis.

Orang yang menderita dan semakin belajar berjalan seiring dengan Tuhan
boleh dikatakan makin lama makin berisi, “Diam-diam ubi berisi.” Sebaliknya yang tidak
belajar daripada Tuhan akan menjadi tin berkarat dan bertakungan air keraguan.

Paulus yang menderita duri dalam daging banyak kali meminta agar Tuhan
menghapus penderitaannya tetapi akhir menunduk di bawah kuasa Tuhan dan rahmat-
Nya.  Yang dimintanya hanya kasih karunia Tuhan dalam jiwanya.“Cukuplah kasih
karuniaKu bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaKu menjadi sempurna.” (2
Korintus 12:9)

Selain itu dia memahami tujuan durinya, “Dan supaya aku jangan meninggikan
diri kerana penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di
dalam dagingku, iaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan
meninggikan diri.” (2 Korintus 12:7)

Orang yang menderita dan semakin mengalami kekuatan Tuhan tidak akan
terkulai-kulai bagai rumput di tengah jalan.

Doa: Tuhan, ajari aku rendah hati dan bersandar pada kuasa-Mu sewaktu
menghadapi kesengsaraan bertubi-tubi.
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Hari 186
Tuhan Tidak Melupakan Kesengsaraan-Mu

Renungan: Kejadian 41:51-52
Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya:

“Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku.”
(ayat 52)

Yusuf tertimpa kesengsaraan yang luarbiasa namun Tuhan telah memilihnya untuk
memenuhi satu rancangan yang indah. Suatu hari, Yusuf akan mengimbas kembali

jalan yang ditelusurinya, dan kejahatan yang telah mengancam nyawanya. Dia akan
melihat aturan Tuhan yang istimewa sehingga semuanya akan berakhir dengan
kejayaan luarbiasa. Tuhan sudah melukis peta perjalanan hidupnya dengan teliti.

Waktu yang indah akan tiba dan Yusuf akan melupakan kesengsaraannya,
“Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya: Allah telah
membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapaku.”
(Kejadian 41:51). Semua mutiara penderitaan yang diperoleh akan menyebabkan dia
melupakan penderitaan kerana kemanisan yang dicicipi melebihi kepahitannya.
Kecemburuan saudara-saudara Yusuf telah mendesak mereka melemparkan dia ke dalam
satu sumur. Bolehkah kita bayangkan perasaan takut dan kekecewaan sewaktu dia
berada di dalam sumur itu serta kesedihannya yang luarbiasa kerana terpisah daripada
ayahnya yang tercinta?  Kehidupan seakan-akan bertambah cerah sewaktu dia
diangkat untuk melayani dan diberikan kuasa mengurus urusan tuannya. Semua yang
dikerjakan oleh tangannya berhasil dan memuaskan.

Ujian tersembunyi di suatu sudut rumah itu. Isteri Potifar bernafsu dan ingin
memiliki Yusuf yang kacak. Yusuf yang mempertahankan kesuciannya kemudian
difitnah. Bayangkan kecaian hatinya sewaktu dia dilemparkan dalam penjara. Dia
mungkin mengeluh bagaimana Tuhan boleh mengizinkan dia keluar dari sumur lalu
masuk ke penjara.

Siapa dapat duga Tuhan sedang menyiapkan satu  jalan yang berpuncak
indah bagi Yusuf. Dia akan bernubuat tentang kemarau yang akan melandai negara
Mesir dan kemudian diangkat menjadi penguasa kerana nubuat itu tergenap. Yang
terindah masih tidak diduga! Abang-abang serta adiknya akan kembali ke pelukannya
setelah terpisah begitu lama, dan pengampunan mengalir dalam keluarganya.

Semua kesengsaraan dan ancaman tidak meniadakan impian Tuhan dalam
kehidupannya. (Kejadian 37:7). Siapa menduga di puncak kesengsaraan Yusuf, tangan
Tuhan akan mengubah penderitaannya menjadi kebaikan yang tertinggi.

Doa: Tuhan Maha Kuasa, aku mahu selalu bersandar kepada kebaikan-Mu
yang tertinggi dalam kehidupanku.
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 Hari 187
Aku Mengetahui Penderitaan Mereka

Renungan: Keluaran 3
Dan Tuhan  berfirman: “Aku telah memperhatikan dengan sungguh

kesengsaraan umat-Ku di tanah Mesir, dan Aku telah mendengar seruan
mereka disebabkan pengerah-pengerah mereka, ya, Aku mengetahui

penderitaan mereka.” (ayat 7)

Lisa berjalan ke gerbang hospital bersama anak perempuannya dengan perasaan
hampa kerana dia terpaksa menjalani kemoterapi lagi. Sewaktu berjalan ke bilik

rawatan, kedinginan dinding dan bau ubatan membuatnya sedih. Pada mula-mulanya
Lisa berasa sungguh terkejut  sewaktu doktornya memberitahu dia bahawa dia
mengidap kanser tulang. Sudah beberapa bulan dia memerangi penyakitnya dengan
pelbagai rawatan tetapi yang menghibur hatinya dalam perjalanan penderitaan ini ialah
kesedaran bahawa Tuhan mengetahui segala penderitaannya.

Lisa mengangkat jiwanya kepada Tuhan sebelum dia berbaring di katil rawatan
dan berdoa agar Tuhan menyertainya pada saat itu. Sekalipun dia menderita berat,
jiwanya terhibur apabila Tuhan bersada, “Aku mengetahui penderitaanmu.”

Pada saat penderitaan berat melandainya, dia telah bertemu dengan Tuhan
yang pernah menderita berat juga. Saat-saat ini dia banyak menerima firman-firman
Tuhan dalam kehidupannya dan bersama suaminya, mereka banyak berdoa. Di tengah-
tengah kelemahan tubuhnya, dia mengakui hanya, “Sebab Engkau bukit batuku dan
pertahananku, dan oleh kerana nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing
aku.” (Mazmur 31:3)

Lisa membiar Roh Kudus bersabda kepadanya sehingga jiwanya
dikenyangkan santapan rohani yang paling bermutu. Jiwanya ditabahkan dan dia
berasa sunggguh berani. “Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan,
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut,
sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut; sekalipun
ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya.” (Mazmur
46:1-3)

Setiap kali Lisa masuk ke gerbang hospital, jiwanya terhibur kerana  Tuhan
bersabda, “Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman
kepadamu.” (Keluaran 33:14)
          Lisa tahu Tuhan selalu menyertainya dalam perjalanan menghadapi penyakit
ini, “Juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang
aku.” (Mazmur 139:10)

Doa: Tuhan Penyayang, sewaktu aku memasuki gerbang kesengsaraan, aku
terhibur kerana Engkau mengetahui penderitaanku.
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Hari 188
Hati Yang Selalu Memuji

Renungan: 1 Samuel 16:1-13, 1 Raja-Raja 3:1-15
Aku mahu bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mahu

menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib; aku mahu bersukacita dan
bersukaria kerana Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi.

(Mazmur 9:1-2)

Hati Daud selalu memuji Tuhan dan keagungan Tuhan seakan-akan tidak dapat
ditampung oleh dirinya sehingga dia mengajak seluruh penghuni di langit mahu

di darat bersama-samanya memuji Tuhan. Kebesaran Tuhan melintasi segala suku
bangsa-bangsa. Daud bersama kecapinya selalu menghayati Tuhan yang Maha Tinggi.
“Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap
bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah nama-Nya, khabarkan keselamatan yang
daripada-Nya dari hari ke hari.” (Mazmur 96:1-2).

Kebesaran Tuhan lebih hebat daripada pecahan ombak di laut yang hebat,
“Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat
Tuhan di tempat tinggi.” (Mazmur 93:4).

Kesedaran bahawa Tuhan ialah Pencipta alam juga tidak pernah tinggalkan
benak fikirannya. Dia menyanyi, “Kepunyaan-Nya laut, Dialah yang menjadikannya,
dan darat, tangan-Nyalah yang membentuknya.” (Mazmur 95:5).

Pengenalan akan Tuhan Maha Besar dan Gunung Batunya telah
menyebabkan dia selalu berani, berbesar jiwa, dan tidak mudah tawar hati.
Kesedarannya akan kehadiran Tuhan telah memberi dia roh yang membangkitkan
kekuatan, kasih, dan ketertiban. “Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh
ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.” (2
Timotius 1:7)

Apabila musuhnya yang berketopong tembaga dan tingginya menggegarkan
umat Tuhan, Daud bertenang sahaja kerana kesedarannya akan keagungan Tuhan.
Ancaman gergasi tidak menyebabkan Daud melangkah seribu. Goliat mengancam,
“Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara
dan kepada binatang-binatang di padang.” (1 Samuel 17:44)

Keyakinan dan pengenalan akan kuasa Tuhan telah menyebabkan dia berani
tampil menghadapi gergasi apabila semua orang berlari bertempiaran, “Engkau
mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi
engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kautantang
itu.” (1 Samuel 17:45)

Pengenalan kita akan kebesaran Tuhan yang Maha Tinggi akan menolong
kita setiap kali kita memerangi Goliat yang muncul dalam kehidupan kita. Memerangi
setiap masalah kehidupan dengan kuasa Tuhan, maka segala sesuatu akan diakhiri
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dengan sorakan kejayaan. Kehidupan yang selalu intim dengan Tuhan dan kesedaran
akan kuasa-Nya akan menolong kita menghadapi cabaran betapa besar pun.

Doa: Tuhan yang Maha Besar, aku ingin memerangi setiap Goliat kehidupan
dengan kuasa-Mu.

Kasih Allah

Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan
Lebih tinggi dari bintang namun menjangkau dunia

Mengaruniakan Anak-Nya memberi kemenangan
Mendamaikan dan mengampuni orang berdosa.

Walau dawat selautan, langit dijadikan kertas
Tiap batang sebagai pena dan tiap manusia penulis

Tak mungkin menulis kasih Allah yang besar
Langit dari timur ke barat tak dapat memuatnya.

F.M. Lehman
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Hari 189
Setinggi Langit Dari Bumi
Renungan: Yesaya 55:8-9; Yeremia 9:23-24

Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-Ku dari
jalanmu dan rancangan-Ku daripada rancanganmu. (Yesaya 55:9)

Beribuan keperluan meminta perhatian kita. Ibu perlu bangun pagi-pagi lalu
tergesa-gesa menghantar anak mereka ke sekolah. Bapa pula sibuk dan

mengkhuatiri cara mengaut lebih banyak keuntungan agar perniagaannya berjalan
lancar dan keperluan keluarga dapat dicukupi namun resminya manusia mencari
semua kecuali Tuhan. Fikiran dan rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan
dan fikiran kita.

Setinggi langit dari bumi, demikianlah jalan-Nya dan rancangan-Nya dari
jalan kita dan rancangan kita. Itulah sebabnya kita mesti meluangkan masa dalam seumur
kehidupan kita untuk mencari Tuhan biarpun di padang gurun  atau kesibukan
kehidupan kita.

Kita diminta agar bermegah kerana kita memahami Tuhan yang menunjukkan
kasih setia-Nya. (Yeremia 9:23-24) Kita mencari-cari firman Tuhan untuk mengetahui
apa yang menjadi terdekat dengan hati Tuhan kerana Tuhan sudah mencatatkan isi
hati-Nya dalam Alkitab kita.

Augustine berkata sebelum dia mengenal Tuhan, satu-satu yang dicarinya
ialah mengasihi dan dikasihi oleh orang lain. Oleh kerana itu, Augustine berusaha
mencari kepuasannya pada wanita tetapi sungguh menghampakan. Selain itu, dia
mencari kepuasan melalui aktiviti yang teruja, perdebatan yang meransangkan minda
tetapi ini tidak dapat memuaskan dirinya. Akhirnya, St. Augustine ditemukan oleh
Tuhan dan dikasihi-Nya; kepuasan jiwa St Augustine hanya dapat dipuaskan Tuhan.

Kisah kepuasan jiwa juga diceritakan dalam injil. Seorang wanita Samaria
berusaha mencari kepuasan dengan lelaki namun jiwanya tidak pernah dipuaskan.
Sewaktu Tuhan Yesus bertemu dengan dia di sumur, Dia bersabda, “Barangsiapa
minum air ini, ia akan haus lagi, tetapi barangsiapa minum air yang Kuberikan
kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya.” (Yohanes 4:13)

Perempuan itu berkata Tuhan telah berikannya air itu, supaya dia tidak haus
dan tidak usah datang ke sini menimba air. (Yohanes 4:15)

Adakah kita sedang menimba air di sumur yang lain, dan yang tidak akan
memuaskan kehausan jiwa kita? Carilah kepuasanmu dengan memupuk perhubungan
yang erat dengan Pencipta dan Bapa Syurgawimu.

Doa: Tuhan Pencipta, aku ingin mencari Engkau dan memperoleh
kepuasan jiwa daripada diri-Mu.
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Hari 190
Sumsum dan Lemak di Padang Gurun

Renungan: Mazmur 63
Jiwaku melekat kepada-Mu, tangan kanan-Mu menopang aku.(ayat 9)

Ketika berada di padang gurun Yehuda, Daud rindu akan Tuhan Maha kuasa.
“Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadaMu,

tubuhku rindu kepadaMu, seperti tanah kering dan tandus, tiada berair.” (Mazmur
63:2) Di tengah-tengah padang gurun pun Daud mencari Tuhan dan menaikkan
tangannya demi nama-Nya. (Mazmur 63:5) Biarpun di padang gurun, Daud
dikenyangkan oleh lemak dan sumsum Tuhan. Dia berkata, “Seperti lemak dan sumsum
jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak sorai mulutku memuji-muji.”
(Mazmur 63:6)

Jiwa kita tidak akan layu dan bebunga kerohanian tidak akan gugur jika kita
mencari Tuhan dan rindu akan Dia dalam padang gurun kita. Tuhan akan datang dan
mengenyangkan jiwa kita dengan sumsum dan lemak.

Justru sewaktu nyawa Daud hampir tercabut musuhnya di padang gurun,
jiwanya lebih melekat kepada Tuhan. Daud dapat berasa bahawa dia berada di bawah
naungan sayap Tuhan Maha kuasa.  “Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku
dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak sorai.” (Mazmur 63:8)

Dengar sebuah cerita yang ditulis oleh seorang penulis yang tidak kita kenali
yang berjuluk, “Telapak Kaki.”  Pada suatu malam, seorang lelaki  bermimpi dia sedang
berjalan di pantai bersama Tuhan. Di lelangit tertayang babak kehidupannya. Bagi
setiap babak, dia ternampak dua telapak kaki di pasir; sepasang telapak dimiliki Tuhan
dan satu telapak lagi oleh dirinya.

 Apabila babak terakhir ditayangkan, hanya satu telapak kaki yang ternampak
dan waktu itu waktu yang paling sedih dalam kehidupannya. Dia bertanya kepada
Tuhan, “Tuhan, Engkau berjanji kalau aku mengikuti Engkau, Engkau selalu
menyertaiku. Aku tidak mengerti kenapa Engkau tinggalkan aku pada waktu paling
gelap.”

Tuhan bersabda, “Cahaya mataku, aku mengasihi engkau dan aku tidak akan
tinggalkan awak. Pada waktu awak menderita, dan awak hanya melihat sepasang
telapak kaki sahaja, Aku sedang mengendung awak.”

Seringkali, kita salah memahami bahawa Tuhan telah meninggalkan kita
sewaktu kita berada dalam kesusahan. Sebenarnya, Tuhan selalu melindungi kita di
bawah naungan sayap-Nya. Biarlah jiwa kita lebih melekat kepada-Nya lagi.

Doa: Tuhan Pelindungku, aku bersyukur kerana Engkau selalu melindungi
aku dan menyertai setiap saat kehidupanku.
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Hari 191
Pengakuan Dosa
Renungan: Mazmur 51

Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala
penyakitmu. (Mazmur 103:3)

Tuhan memilih Daud untuk menggantikan raja Saul kerana hatinya berkenan
kepada Tuhan. Baginda bukanlah raja yang tidak pernah berdosa tetapi baginda

mempunyai hati untuk Tuhan dan bertaubat apabila jatuh dalam dosa.  Baginda pernah
dikawal nafsu sewaktu berjalan di atap istananya kerana ternampak Batsyeba yang
sangat elok rupanya sedang bermandi. Baginda tidak dapat mengawal nafsu pada
saat itu sehingga baginda berzina dengan wanita yang bersuami lalu menempatkan
suami perempuan itu, Uria, di medan perang yang berbahaya sehingga dia terbunuh.

Pengakuan dosa dan penyesalan baginda terkarang dalam Mazmur 51.
Baginda menyedari tiada korban yang dapat membasuh jiwanya kecuali jiwa yang
hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan dipandang hina oleh Tuhan. (Mazmur
51:19) Penyesalan dan tangisan baginda untuk disucikan jelas terpapar dalam Mazmur
51. “Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir,
basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salji.” (Mazmur 51:9)

Kesedaran baginda membuat baginda ingin ditahirkan dan diteguhkan lagi
agar tulang-tulang yang remuk dapat bergirang lagi. Baginda ingin bangkit semula
dan berjalan seiring dengan kehendak Tuhan lagi, serta baginda berjanji akan mengajar
pendosa-pendosa.

Anda jatuh dalam dosa dan telah membawa penderitaan kepada isteri?
Sudikah anda dibersihkan dan bangun semula untuk berjalan seiring dengan Tuhan
dan isteri? Sungguhkah anda bertaubat dan tinggalkan perhubungan yang tidak
berkenan kepada Tuhan? Bertaubat dengan hati yang hancur dan biarlah Tuhan
menyembuhkan retakan keluargamu lagi.

Jangan menyalahkan isterimu serta menuduh dia atas kekurangan
keperihatinannya padahal keinginan daging yang menggoda anda.

Langkah pertama untuk menuju ke kemenangan atas kegagalan ini ialah
pengakuan bahawa, “Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa
dan melakukan apa yang Kauanggap jahat supaya ternyata Engkau adil dalam
keputusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu.” (Mazmur 51:6) Jangan terus
melangkah dalam lembah dosa yang akan menghancurkan rumahtangga anda dan cinta
kasih anak-anakmu terhadap engkau.

Doa: Tuhan, terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah aku berdosa dan
melakukan apa yang Kauanggap jahat.
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Hari 192
Ke Rumah Duka

Renungan: Pengkhotbah 7:1-7
Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, kerana

di rumah dukalah kesudahan setiap manusia; hendaknya orang
yang hidup memperhatikannya. (ayat 2)

Bertandang ke rumah kawan-kawan untuk berpesta pasti membawa banyak
kenangan dan gelak tawa serta merapatkan silaturahim. Tentu sahaja kita suka

akan rendang dan ketupat yang dihidangkan oleh kawan Melayu kita, atau kari kambing
yang disaji oleh teman-teman India kita. Adakah sewaktu kita diundang ke rumah duka
kita akan pergi dengan hati yang bersiap sedia menghibur yang berduka? Di sini, kita
belajar menghibur, bersimpati, dan diingat lagi untuk menghargai setiap hari yang
diberikan oleh Tuhan dalam dunia ini.

Walaupun berpesta itu membawa banyak kegembiraan, kunjungan ke rumah
duka membawa lebih banyak manfaat bagi kita. Sewaktu menghadiri rumah duka, kita
selalu disedarkan bahawa kehidupan kita di dunia tidak boleh dianggap sebagai taman
permainan. Kita mempunyai misi untuk ditunaikan dalam lingkungan waktu yang
tertentu, dan edaran waktu cepat bagaikan roda yang berputar.

Aku masih teringat satu kesaksian yang sungguh mengharukan hatiku.
Seorang bapa menceritakan perasaannya sewaktu melihat perahu yang dinaikki oleh
tiga anaknya bocor dan tenggelam di tengah-tengah tasik. Sewaktu menyaksikan babak
yang meretakkan hatinya, dia menangis tersedu-sedu namun Tuhan berbisik bahawa
dia telah menunaikan misi dalam kehidupan anak-anaknya. Dia telah mendidik mereka
dengan teladan, doa, dan pengajian firman Tuhan yang begitu terperinci. Kini mereka
berada di hadirat Tuhan dan dia harus menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan.
Dia berasa lega dengan bisikan Tuhan, dan tidak tertelan gamitan kepahitan.  Di rumah
duka aku belajar bahawa misi di dalam kehidupan kita mempunyai batasan waktu.
Sudahkah kita menyentuh hati seorang anak dengan kasih sayang Bapa Syurgawi
sebagai bapa mereka?  Sudahkah kita selalu bersiap-siap supaya sementara kita tidak
berada di dunia mereka sudah mampu menempuh kehidupan di dunia yang mencabar
dengan kekuatan dan kasih Tuhan? Pernah kita membawa berkat dalam kehidupan
seseorang?

Rumah sakit juga tempat yang kita dapat mempelajari banyak. Elakkah kita
dari hospital kerana kita berasa depresi ke rumah duka? Orang yang berhikmat dan
mengasihi Tuhan akan berada di rumah duka kerana di sini dia sendiri bertemu dengan
Pencipta Hidup dan diingatkan kita tidak berada di dunia untuk bersukaria sahaja.
Jangan takut melangkah kaki ke rumah duka.

Doa: Tuhan Pencipta hidupku, aku ingin menunaikan tanggungjawab dan
membawa berkat dalam kehidupanku.
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Hari 193
Bagaimanakah Engkau Berpacu Melawan Kuda?

Renungan: 2 Timotius 2:1-13
Jika engkau telah berlari dengan orang yang berjalan kaki, dan engkau telah
dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika

di negeri yang damai engkau tidak merasa tenteram, apakah yang engkau
perbuat di hutan belukar sungai Yordan? ( Yeremia 12:5)

Tuhan bersabda kepada umat-Nya dan bertanya bagaimana mereka hendak berpacu
melawan kuda jika mereka tidak dapat berlari dengan orang yang berjalan kaki.

Selain itu, Tuhan bertanya bagaimana mereka dapat hidup di dalam belukar sungai
Yordan sedangkan di negeri yang damai mereka juga tidak berasa tenteram. Tuhan
melatih para anak-Nya melalui sungai dan belukar agar mereka tahan lasak.

Anak-anak Tuhan mesti dilatih dengan pelbagai displin agar dapat berdiri
teguh. Kita mesti boleh berlari dengan orang yang berjalan kaki kalau tidak, kita tidak
akan dapat berpacu melawan kuda. Kita mesti boleh bekerja di Malaysia yang aman
damai kalau kita hendak diutus ke negara yang lain.

Paulus melatih Timotius dengan begitu displin, “Ikutlah menderita sebagai
seorang prajurit yang baik daripada Yesus Kristus. Seorang prajurit yang sedang
berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya
dengan demikian mereka berkenan dengan komandannya.” (2 Timotius 2:4)

Bagaimana pula cara kita mendidik anak kita? Jika kita ingin anak kita
mendewasa sebagai tofu maka kita tidak akan membiarkan menderita sedikit pun. Segala
pekerjaan yang boleh terlaksana oleh mereka, diminta pula dilakukan oleh teman-teman
kita dari negara Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Burma. Perhatikan anak-anak kita
sekarang? Kalau mahu makan semua nasi sudah tercedok di meja bahkan mereka tidak
pernah belajar membuang sampah. Sesudah makan, bolehkah kita kadangkala
membiarkan anak-anak kita belajar membasuh pinggan mangkuk?

Kita kasihan mereka dan menurut segala keinginan mereka sehingga mereka
tidak terkawal mereka. Kita takut kecewakan mereka maka kita menuruti segala yang
diingini mereka bahkan anak-anak sekolah sudah menggunakan telefon bimbit yang
jauh mahal daripada telefon bimbitku, dan sudah bertukaran beberapa telefon bimbit
beberapa kali.

Jika kita takut mengecewakan permintaan mereka maka kita sedang
membahayakan mereka kerana mereka akan mendewasa tanpa mengenal penderitaan,
dan apa ertinya cabaran kehidupan.

Doa: Bapa Syurgawi, tolong aku agar tidak memanjakan anakku agar
mereka boleh mendewasa dengan berdisplin dan nama-Mu dimuliakan.
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Hari 194
Aku Akan Memulihkan

Renungan: Yoel 2:18-25
Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis
oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang

pengirip, tenteraKu yang besar yang Kukirim ke antara kamu. (ayat 25)

Tahun-tahun yang lepas tidak boleh dikembalikan. Masa lampau akan tetap menjadi
sejarah kehidupan kita, dan kita tidak dapat memutarkan lagi tayangan filem atau

mengubahkan lakonan kita agar lebih berkenan kepada Tuhan. Mengimbas kembali,
mungkin kita pernah membuat keputusan yang kurang bijaksana, dan hasil pekerjaan
tangan kita ditelan oleh musibah atau kerugian?

Umat Tuhan telah banyak tertimpa musibah dan segala hasil ladang mereka
digondol oleh belalang. “Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan oleh
belalang pindahan, apa yang ditinggalkan oleh belalang pindahan telah dimakan oleh
belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan oleh belalang pelompat dimakan belalang
pelahap.” (Yoel 1:4)

Apa yang tertinggal umat Tuhan?
Apa pula yang tertinggal kita?
Mohon satu mukzizat daripada Tuhan dalam kehidupanmu kerana Tuhan

Penyayang sahaja yang dapat memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya habis
dimakan belalang pelahap.Tuhan akan memulangkan tahun-tahun kesedihan dengan
pemulihan daripada berkat-Nya yang ajaib. Menjunjung Tuhan selalu dalam
kehidupanmu dan Dia akan menggantikan kemarau dengan hujan.

William Cowper penulis lirik lagu, “There is a fountain” dinilai sebagai penulis
Inggeris yang terbaik. Pada waktu mudanya, bapanya ingin dia belajar undang-undang
namun dia begitu takut dan hampir membunuh diri. Kemudian dia dirawat di hospital
mental selama 18 bulan. Dia mengenal Tuhan apabila diceritakan penebusan Tuhan
dan pengampunan dosa, dan pada waktu itu dia berumur 33 tahun. Tiga tahun
kemudian Cowper tinggal di Olney. Dia menjadi teman akrab John Newton dan bersama
John Newton, mereka menghasilkan “Olney Hymn” iaitu kidung gereja injili yang
terpenting. Dalam kidung itu ada 349 lagu, dan 67 ditulis oleh Cowper.

Tuhan telah memulihkan tahun-tahun Cowper yang dimakan belalang
sehingga dia menjadi berkat kepada gereja sehingga kini dengan lagunya. Beliau
berkata bahawa apabila lidah yang pelat dan gagap terbaring sunyi di kubur, lagunya
yang manis dan mulia tetap bergema kuasa-Mu yang menyelamatkan.

Doa: Pulihkan kehilanganku supaya aku dapat memuliakan Tuhan dan
menghasilkan yang terbaik bagi Engkau.
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Hari 195
Tuhan Ingat Kita Selalu

Renungan: 1 Yohanes 1:5-10
Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat, bahawa kita debu”

(Mazmur 103:14)

Alkitab bersabda bahawa Tuhan kita selalu mengingat kita. Sewaktu banjir dan
Nuh bersama binatang-binatang berada di dalam bahtera begitu lama, Tuhan

mengingat mereka. “Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala
ternak, yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin
menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun.” (Kejadian 8:1)

Tuhan mengingat Abraham sewaktu kota-kota di Lembah Yordan
dimusnahkan. “Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di Lembah
Yordan dan menunggangbalikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada
Abraham, lalu dikeluarkanNyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang
ditunggangbalikkan itu.” (Kejadian 19:29)

Tuhan yang mengingat akan Rahal yang mandul dan membuka rahimnya.
“Lalulah ingat Allah akan Rahal,  Allah mendengarkan permohonannya serta membuka
kandungannya.” (Kejadian 30:22) Demikian juga Tuhan mengingat akan Hana yang
juga mandul sehingga dia akan melahirkan Samuel yang kemudian melayani Tuhan.

Apakah yang diingat oleh Tuhan kita?

Oh ya, satu perkara yang tidak dilupakan oleh Tuhan ialah kita hanya debu
sahaja. Kadangkala kita tidak memahami kelemahan kita sendiri mahupun kelemahan
orang lain. Kita marah akan kelemahan orang lain dan kita lupa bahawa mereka hanya
dibuat daripada debu. Kita tidak ingat mereka hanya insan sahaja dan kita perlu berdoa
untuk mereka. Panah yang panas akan berterbangan dari busur kita dan menusuk
orang yang melukai perasaan kita kerana kita berharap yang sempurna sahaja dan
lupa akan kelemahan.

Tuhan mengenal kita dan Dia tidak pernah lupa bahawa kita hanya debu
yang lemah. Jika awak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, akui dosa awak dan
bertumbuh lagi. “Mereka akan kembali dan diam dalam naungan-Ku dan tumbuh
seperti gandum; mereka berkembang seperti pohon anggur, yang termasyhur seperti
anggur Libanon.” (Hosea 14:8).

Doa: Tuhan, aku bersyukur atas belas kasihan-Mu yang mengingat aku hanya
debu sahaja.
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Hari 196
Rumahku Di sana
Renungan:  Yohanes 14:1-14

Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku
akan mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan

tempat bagimu......Aku akan kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya
di tempat di mana Aku ada, kamu pun berada. (ayat 2 dan 3)

Pernah aku memiliki kura-kura ‘pig nose’ yang dipeliharanya di dalam akuarium.
Kura-kura yang mempunyai hidung seperti babi disimpan di akuarium kecil. Aku

amat suka gaya renangnya yang lucu, tetapi aku berasa ia tidak mempunyai tempat
yang selesa dan kurang kebebasan sewaktu berenang. “Aku rasa kura-kura ini
harusnya berada di tasik yang besar,” kata aku dengan perasaan bersalah. Pada
keesokannya, aku pun bergegas ke tasik yang terletak di Bandar Utama dan
mengucapkan ‘sayonara.’ Aku rasa Tasik Utama lebih selesa baginya daripada
kondominiumku.

Rumah kita ialah tempat yang paling kita sukai, sekalipun kita pernah tinggal
di hotel yang mewah. Kemewahan hotel itu tidak dapat dibandingkan dengan
keselesaan rumah kita yang kita hiasi menurut citarasa kita sendiri. Pernahkah awak
ke tempat yang jauh dan rindu akan rumah awak? Rumah syurgawi jauh lebih indah
dan sempurna daripada rumah kita di dunia.

Aku pernah menyanyi satu lagu tradisional, “Swing Low, Sweet Chariot”
dan pada waktu itu berhenti tiba-tiba kerana aku berasa aku tidak mahu pulang ke
rumah Allah Bapa dengan begitu cepat. Liriknya bergema demikian, “Swing low, sweet
chariot, coming for to carry me home. I looked over Jordan and what did I see,
coming for to carry me home. A band of angels coming after me. Coming to carry
me home. Oh, if you get there before I do, coming for to carry me home-Just tell
all my friends I am coming too. Coming for me to carry me home...” Ertinya ialah
kereta manis yang mendekati untuk membawa aku ke rumah. Aku lihat di seberang
Yordan dan melihat serombongan malaikat datang untuk aku. Beritahu semua kawanku
bahawa aku akan datang juga.”

Rumah syurgawi kita jauh lebih sempurna daripada tempat tinggal di dunia.
Jangan takut kalau sampai saat kita menaiki kuda manis ke syurga dengan rombongan
malaikat. Kita akan bersama Yesus di dunia baru dan syurga akan menjadi tempat
indah kita. Segala tangisan serta penyakit di dunia akan terhapus. Tuhan Yesus
bersabda, “Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga
kepada-Ku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal...” menjelang kematian-Nya di
kayu salib. (Yohanes 14:1-2)

Doa: Tuhan Yesus, terima kasih kerana Engkau telah memberi kami
penghiburan dan pengharapan akan rumah sempurna yang

telah Engkau siapkan.
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Hari 197
Rajawali

Renungan: Yesaya 40:27-31
 Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang

bermata air; bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat.
Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion.
Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasangkan telinga, ya

Allah Yakub. (Mazmur 84:7,8)

Bapaku amat suka burung rajawali.Rumahnya dihiasi rajawali kerana dia
berkata dia suka akan kekuatan sayap rajawali. Sayapnya yang begitu kuat

mampu menolong burung itu melingkar-lingkar di langit begitu lama. Aku berasa
gembira setiap kali aku sempat melihat rajawali atau helang berterbangan di langit.
Tuhan juga menggunakan burung rajawali untuk mengibaratkan kekuatan yang kita
miliki yang bersumber daripada kekuatan Tuhan.

Aku menciptakan sebuah lagu untuk sekolah perhotelan KDU yang berjudul
“Greater Heights” yang bererti “Lebih Tinggi lagi” setelah diilham oleh Yesaya 40.
Lagu bergema sedemikian namun ditulis dalam Bahasa Inggeris:

Kita telah berterbang merempuh perjalanan yang beremas,
Dengan sorak sorai kejayaan.
Kita berterbangan tinggi bertahun-tahun.
Kita menggapai api dan semangat serta
Meraih yang mustahil.
Meregang sayap dan berterbangan tinggi.

Bersekutu bersama,
Memelihara sesama,
Bekerja bersama,
Mengongsi semangat,
Kita berani berterbangan lebih tinggi.
Hati kita berdenyut bersama-sama.

Kita berterbangan melintasi lautan.
Kita meregangkan sayap girang kita.
Menempuh badai kita berterbangan tinggi.
Bersama-sama kita menangkap pelangi.
Berjutaan bintang kita lihat.

Angin badai yang menolak dan menyebabkan rajawali meregangkan sayap untuk
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terbang tinggi di atas angin badai itu.
Kuasa dan kekuatan memampukan kita berterbangan jauh lebih tinggi dari

angin badai kita. Itulah kuasa ilahi daripada Yesus Kristus.

Doa: Tuhan Maha Kuasa, aku ingin melintasi lautan hidup dengan sayap
yang dikuatkan kuasa-Mu.

Aku menggapai-gapaikan puncak tertinggi dan
Menanggapi secercah kemuliaan yang terang,

Namun aku tetap berdoa sehingga aku mengalami syurga,
“Tuhan pimpinlah jiwaku ke tempat yang lebih tinggi.”

Johnson Oatman, Jr.
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Hari 198
Keluarlah Seekor Ular

Renungan: Kisah Para Rasul 28:1-10
Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas
api, keluarlah seekor ular beludak kerana panasnya api itu, lalu menggigit

tangannya. (Kisah Para Rasul 28:3)

Paulus yang baru terselamat dari kapal yang terkandas terpatuk oleh ular pula.
Nampaknya seperti jatuh diimpit tangga. Penduduk-penduduk Pulau Malta yang

mula-mulanya begitu ramah berubah sikap mereka terhadap Paulus yang dianggap
mereka pembawa sial dan pembunuh. Mereka menduga Paulus ialah seorang yang
jahat maka masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupannya. “Ketika orang-orang
itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang
lain: “Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab, meskipun ia telah luput dari
laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh dewa keadilan.” (Kisah Para Rasul 28:4)

Apabila tangan Paulus tidak bengkak dan tidak mati, mereka berpendapat
Paulus seorang dewa!  Paulus tinggal di pulau itu dan mendoakan orang yang sakit
sehingga orang di pulau itu diberkati.Dari musibah Paulus, Tuhan telah menunjukkan
kepada penduduk bahawa Tuhan menyertainya. Khabar tentang peristiwa ini telah
tersebar sehingga mereka diundang oleh kerajaan pulau itu, Publius. Kemuliaan Tuhan
diluaskan lagi lewat peristiwa Paulus terpatuk ular. Keajaiban tetap berlaku di sana
kerana kuasa penyembuhan Tuhan datang kepada Publius yang sakit deman dan
disentri.

Penderitaan kita tidak semestinya hanya onak dan duri yang mencucuk kita.
Justru melalui penderitaan dan cara kita bersikap terhadap penderitaan kita membawa
orang lain ke pengharapan yang kita miliki dalam Kristus.

Robert Jermain Thomas dilahirkan di Wales dan bapanya seorang pastor.
Robert berkelulusan dari Universiti London dan ditabiskan sebagai seorang pastor
dengan London Mission Society. Dia menikah dengan Caroline and pasangan yang
muda ini telah pergi menginjili ke Shanghai pada hari Krismas, namun Robert bersedih
kerana isterinya tiba-tiba meninggal dunia.

Dia seorang jurubahasa yang mahir dan sungguh fasih berbahasa Russia,
dan hanya mengambil empat bulan belajar bahasa Mandarin. Dia kemudian ke Beijing
lalu berjabat sebagai pensyarah bahasa Inggeris dan bahasa Cina. Pada waktu itu,
dia mengetahui negara Korea seperti negara yang sedang bertapa kerana terasing
dari dunia. Dia pergi ke Korea dan bertugas sebagai penterjemah kapal General
Sherman.

Kemudian dia dan teman-temannya ke Pyongyang tetapi diburu oleh kapal
Korea dan banyak yang terbunuh oleh tentera Korea. Baju Robert Jermain terbakar
api. Dengan baju yang sedang terbakar, dia memegang sebuah Alkitab sambil merayu
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seorang askar menerima Alkitab. Walau bagaimanapun askar itu membunuhnya dengan
tombaknya. Beberapa orang Korea membawa Alkitab yang berkotak-kotak itu ke rumah
mereka untuk dijadikan hiasan tembok.Mereka mengoyakkan halaman lepas halaman
Alkitab dan menampalnya pada dinding. Lama kelamaan, mereka mulai membaca Alkitab
yang tertampal lalu menjadi orang Kristian.

 Robert Jermain yang berapi-api untuk kerajaan Tuhan pada waktu itu hanya berumur
dua puluh tujuh tahun.

Doa: Tuhan Penyayang, aku ingin memuliakan nama Tuhan dalam
penderitaanku. Biarlah setiap peristiwa dalam kehidupanku menceritakan

keajaiban tangan-Mu.

Konflik Zaman

Wahai, tengoklah dunia kita yang semu-semu
Yang sedang bergolak

Bangsa bangkit lawan bangsa di medan laga
Adakah engkau setia layak sebagai hamba Tuhan?

Tetap teguh dan tidak bergoyang atas panggilan-Nya

Wahai umat Tuhan, bangunlah
Beritakan Injil-Nya

Serahkan diri sebagai korban yang berkenan-Nya
Waktu kerja sungguh singkat, berjuanglah

Tolong jiwa yang tersesat,
 pimpin mereka pulang

Mrs. C.H.Morris
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Hari 199
Mahkota Hidup
Renungan: Wahyu 2:8-11

Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita! Sesungguhnya Iblis
akan melemparkan beberapa orang daripadamu ke dalam penjara supaya

kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama sepuluh hari.
Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan

kepadamu
mahkota kehidupan. (ayat 10)

Malaikat mengutus surat kepada gereja Smirna untuk menggalakkan mereka
serta mempersiapkan diri menghadapi penganiayaan yang akan dihadapi oleh

mereka. Mereka mungkin dilemparkan ke dalam penjara namun mereka perlu setia
sampai mati kerana mahkota duri akan digantikan dengan mahkota hidup.

Demikian juga cerita tentang Penginjil Jim Elliot dan lima temannya yang
berani menghadapi maut demi menyebarkan kasih Tuhan kepada penduduk Auca. Jim
didewasakan dalam keluarga yang membaca Alkitab setiap hari dan hidup menganut
gaya kehidupan Kristian. Setelah Jim berkelulusan  dari Universiti, dia pergi ke Equador
untuk menginjili golongan Quichuas.

Dia mendirikan pusat penginjilan dan berkahwin dengan Elisabeth Howard.
Pada tahun 1955, mereka memulakan penginjilan mereka di kalangan penduduk Auca.
Mereka menjatuhkan hadiah-hadiah dari kapalterbang lalu setelah beberapa edaran
waktu, mereka berkeputusan sudah tiba waktu untuk ke sana. Mereka mendirikan
sebuah pusat penginjilan di sana namun tidak lama kemudian Jim, dan kelima-lima
temannya terkorban. Jim, Ed. McCully, Nate Saint, Roger Youderim dan Peter Fleming
mati dibunuh penduduk Auca. Semua penginjilan mereka berakhir  tetapi  rancangan
Tuhan tidak tergugat. Mayat dan segala barangan mereka dihantar pulang ke keluarga
mereka.

Di antara barangan mereka terdapat sebuah kamera yang tersimpan beberapa
foto penduduk yang dikenali oleh seorang perempuan yang menjadi sahabat kepada
penginjil-penginjil ini. Wanita itu telah mengajar Jim dan teman-temannya Bahasa Auca.
Dengan pertolongan wanita ini, isteri Jim Elliot, Elisabeth Elliot dan Rachel Saint
(adiknya Nate) tinggal di kalangan suku Auca ini. Setelah beberapa tahun Rachel
kembali tetapi Elisabeth Elliot menetap untuk mengembangkan kerajaan Tuhan di
kalangan orang Auca. Kematian misionari ini telah menjadi ilham kepada banyak orang
Kristian yang sedang menghadapi penganiayaan. Isteri Jim Eliot, Elisabeth Eliot
melanjutkan pekerjaan Tuhan di kalangan Auca yang kemudian mengenal Tuhan dan
bertaubat.

Doa: Tuhan Maha Esa, aku mahu setia melayani-Mu walaupun terpaksa
mengharungi banyak cabaran.
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Hari 200
Diserang Musuh

Renungan: Yesaya 37
Maka sekarang, ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya,

supaya kerajaan di bumi mengetahui,bahawa hanya Engkau sendirilah Tuhan.
(Yesaya 37:20)

Apakah reaksi anda sewaktu diserang oleh musuh?  Adakah anda bergantung
pada kebijaksanaan sendiri untuk menghadapi musuh? Berlututkah anda dan

berdoa bersungguh-sungguh untuk campurtangan Tuhan?  Adakah anda menantikan
petunjuk daripada Tuhan untuk menghadapi situasi yang penuh dengan ketegangan.

Peristiwa yang kritikal melandai umat Tuhan di Yehuda. Mereka diserang  oleh
musuh mereka, negara Asyur. Raja Sanherib, raja Asyur, mengutus pembawa berita
untuk mendesak Yehuda menyerahkan Yerusalem. Apabila Hizkia menerima cadangan
itu, dia tidak mengambil tindakan sendiri atau bergantung pada kebijaksanaan sendiri
untuk menghadapi musuhnya. Raja Sanherib cuba meruntuhkan keyakinan mereka
kepada Tuhan dengan menonjolkan kekuatan dan kejayaannya sewaktu menumpas
negara-negara lain. “Janganlah Allahmu yang kaupercayai itu memperdayakan engkau
dengan menjanjikan: Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan raja Asyur.” (Yesaya
37:10)

Musuh juga meruntuhkan keyakinan para penyokong Hizkia sehingga Yesaya
harus menggalakkan mereka agar jangan mendengar kepada budak-budak Asyur.
“Berkatalah Yesaya kepada mereka: Beginilah kamu katakan kepada tuanmu: beginilah
firman Tuhan: Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kaudengar yang telah
diucapkan oleh budak-budak Asyur untuk menghujat Aku.” (Yesaya 37:6)

Hizkia percaya kepada Tuhan dan membentangkan surat Hizkia di depan
Tuhan serta kemukakan segala ancaman musuh kepada Tuhan. Dia mengutarakan
segala kepada Tuhan kemudian dia rela mendengar yang disabdakan oleh Tuhan
melalui nabi Yesaya. Yesaya meyakinkan Hezekia bahawa musuhnya sedang menghujat
Tuhan Maha Kudus yang berkuasa.

Anda mungkin berasa takut kerana ancaman datang sekiranya anda tidak
berkompromi dengan imanmu. Musuhmu bercadang agar anda lupakan segala yang
anda percaya kerana yang berkuasa mengingini anda berkompromi. Berdiri teguh kerana
perang ini tidak dideklarasi terhadap anda tetapi Dia, Pencipta Langit dan Bumi.

Bentangkan segalanya dalam doa kepada Tuhan dan mendengar suara-Nya.

Doa: Tuhan Maha Kudus, aku tidak akan takut terhadap musuh yang
mengancam aku kerana imanku.
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Hari 201
Menjunjung Ibu Bapamu

Renungan: Efesus 6:1-4,  Matius 15:3-6, Keluaran 20:12
Barangsiapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya:Apa yang ada
padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan

untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan persembahan kepada Allah, orang
itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian

firman Tuhan kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu
sendiri.(Matius 15:5,6)

Dalam Matius 15, orang Farisi menghadap Yesus dengan soalan yang cukup rumit
dan menanyakan kenapa murid-murid Tuhan Yesus tidak mencuci tangan mereka

sebelum makan.Yesus tidak menjawab soalan mereka tetapi sebaliknya dia menanyakan
kenapa mereka melanggar salah satu Sepuluh Hukum. “Hormatilah ayahmu dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu.” (Keluaran
20:12) Farisi ini telah menolak permintaan ibu bapa. Apabila ibu bapa mereka meminta
kewangan, mereka beralasan bahawa semua kewangan mereka diberikan kepada
“Qurban.”

Menjunjung ibu bapa kita tidak hanya kuat dalam tradisi orang Yahudi dan
orang Kristian tetapi juga kebudayaan orang Cina dan orang Melayu.  Konfucius
pernah berkata masyarakat akan berfungsi dengan baik dan lancar, jika kita menjunjung
keluarga kita. Cerita tentang cara kita menjunjung ibu bapa kita terkenal dalam
kebudayaan orang Melayu dan Cina. Cerita Si Tanggang yang mengkhianati ibunya
telah dijadikan ajaran dan pegangan untuk generasi yang lebih muda. Si Tanggang
berasal daripada keluarga miskin dan ibunya telah mengorbankan segala sesuatu agar
dia boleh pergi belayar. Si Tanggang kemudian menjadi kelana kapal yang cukup kaya
dan terkenal tetapi dia telah meninggalkan ibunya. Sewaktu ibunya datang mencari
Si Tanggang, dia berpura-pura tidak pernah mengenali ibunya. Ibunya mengutuknya
lalu kapalnya berubah menjadi batu besar!

Cerita orang Cina pula berbunyi demikian. Ah Seng, isterinya dan anaknya
tinggal bersama dengan ayahnya yang sudah lanjut usia. Tangan ayahnya selalu
mengigil sehingga pinggan mangkuk sering terjatuh dan berkecaian. Pada suatu hari
Ah Seng menggunakan kelapa yang dibelah dua untuk menjadi pinggan mangkuk
ayahnya agar tidak berkecaian. Ayahnya berasa sugul hati. Pada awal-awal pagi, Ah
Seng ternampak anaknya sedang membelah kelapa dan menanyakan anaknya kenapa
dia sedang membelah kelapa. “Aku sedang mempersiapkan hari tua anda.”

Aku pernah mendengar cerita tentang seorang bapa yang cukup kasihan.
Bapa ini tidak boleh memiliki kunci rumah anaknya dan jika anaknya keluar, dia juga
perlu keluar rumah dan merantau di luar sehingga anaknya pulang. Apakah alasannya?
Kalau ayahnya berada di rumah, dia akan membazir elektrik kerana asyik menonton
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televisyen. Pernah juga kita mendengar cerita ibu bapa yang terpaksa tinggal di bawah
jambatan kerana diusir oleh anak mereka. Pernah anda mendengar ibu yang menangis
kerana anak-anaknya akan migrasi ke Australia? Ibu ini tiada lagi anak-anak di sisinya?

Ibu anda sihat, anda mahu dia menjaga anakmu? Sekarang ibumu telah
jatuh sakit dan mengidap penyakit, anda tidak mahu dia lagi?

Doa: Bapa Syurgawi, ajari kami untuk mengasihi dan menjaga
ibu bapa kami.

Puji Tuhan

Puji Tuhan atas rahmat berkelimpahan
yang mengalir dari tahkta rahmani.

Puji Tuhan mencukupi setiap keperluan
yang diberi dari kepenuhan kasih-Mu.

Puji Tuhan untuk kerja seharian
dan rehat apabila matahari terbenam.

Puji Tuhan untuk kasih kawan dan jiran
dan kebaikan-Mu untuk setiap orang.

Puji Tuhan memberi bunga mawar meski mawar berduri.
Puji Tuhan untuk kelemahan dan kesihatan.
Puji Tuhan untuk kemiskinan dan kekayaan.

Puji Tuhan untuk senang dan susah
yang Engkau utus hari lepas hari.

Firman-Mu khazanah kami
yang menyinari perjalanan kami.

Puji Tuhan untuk keluarga dan kehangatan.
Di sini, kami bersantapan rohani.

Di sini, kami bersekutu indah berjam-jam.
Puji Tuhan untuk rahmat pada waktu duka

dan untuk damai dan suka dalam-Mu.
Puji Tuhan untuk pengharapan hari ini,

Esok dan selama-lamanya.
August Ludvig Storm
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Hari 202
Biara Atau Penjara?

Renungan: Keluaran 16:1-8, Lukas 22:17, 19, Filipi 1:3
“Ah, kalau kami mati tadinya di Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk
menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang! Sebab kamu

membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh
jemaah ini dengan kelaparan.” (Keluaran 16:3)

Apakah perbezaan antara penjara dan biara?  Satu perbezaan yang besar ialah
di biara kebanyakan biarawatinya selalu menyanyi dan bersyukur kepada Tuhan.

Bagaimana pula di penjara? Di penjara, banduannya selalu mengomel dan menangisi
nasib mereka yang kurang baik. Namun apabila seorang biarawati selalu mengomel
atas hal-hal yang kecil, biaranya akan bertukaran menjadi penjara, dan apabila seorang
banduan selalu mengucapkan syukur, penjaranya akan berubah menjadi biara.

Baca Keluaran 16:1-12, umat Tuhan sudah melupakan segala kesusahan yang
dialami oleh mereka sewaktu mereka berada di bawah penyiksaan Firaun. Mereka
seharus selalu bersyukur dan menyanyi kerana diselamatkan daripada Firaun dan
tenteranya, sebaliknya mereka bersungut-sungut kerana kurang  puas dengan makanan
mereka.

Bersungut-sungut kelihatan seperti dosa yang kecil tetapi Musa memberitahu
mereka bahawa mereka sedang bersungut-sungut terhadap Tuhan. Adakah kita
bersungut-sungut melawan seseorang yang sangat baik dan yang selalu memberkati
kita? Mereka tidak mengenang budi dan tidak bersikap seperti kata perpatah, “Pisang
emas dibawa belayar, hutang budi dibawa sampai hayat.” Alangkah cepatnya mereka
melupakan segala kebaikan Tuhan. Orang yang tidak mempunyai mata rohani mudah
bersungut-sungut sekalipun berkat Tuhan terbentang di depan mata mereka.

Bilakah kita memberi ucapan syukur kepada Tuhan? Adakah ucapan syukur
hanya dinaikkan setahun sekali sewaktu kita merayakan penutupan tahun atau “Hari
Pengucapan Syukur”? Efesus 5:20 menasihati umat Tuhan untuk mengucapkan syukur
atas segala sesuatu kepada Tuhan. Ini bererti kita mengucapkan syukur atas berkat
Tuhan, setiap hari. Bersungut-sungut memberi serantaian kesan dan reaksi negatif
daripada orang lain. Musa naik darah kerana dia tidak tahan umat Tuhan yang
bersungut-sungut dan yang selalu menuduh dia. Kemarahannya telah menyebabkan
dia melampiaskan kemarahannya dan dia kemudian dilarang masuk ke tanah perjanjian.
(Ulangan  32:50,51,52). Jangan menghalangi berkat Tuhan dari mengalir dengan
sungutan anda kerana ini bukan sahaja mempengaruhi perasaanmu tetapi juga orang
yang tinggal bersamamu.

Doa: Tuhan Maha Kudus, ajari aku mengucapkan syukur atas setiap
kebaikan yang Engkau curahkan dalam kehidupanku.
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Hari  203
Keldai

Renungan: Bilangan 22: 21-35
Berfirmanlah Malaikat Tuhan kepadanya: “Apakah sebabnya engkau memukul
keldaimu sampai tiga kali? Lihat, Aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan

ini pada pemandanganKu menuju kebinasaan.” (Bilangan 22:33)

Cerita ini bukan tentang keldai yang degil tetapi anak Tuhan yang degil. Dalam
cerita ini keldai Bileam lebih peka dalam kerohanian daripada tuannya dan bijak

bercakap! Bukankah cerita ini mempunyai kesamaan dengan kedegilan kita? Bukankah
sering kali Tuhan telah berdiri di depan kita untuk menghalangi kita melangkah ke
lorong yang bukan kehendak-Nya namun kita tetap memacu dan menuju ke lebuhraya
yang salah! Kedegilan menghalangi kita dari mendengar bisikan Roh Kudus di dalam
hati kita.

Bileam tahu jelas ketika Balak memanggilnya tentu maksudnya tidak ada yang
baik, namun dengan keldainya dia tetap pergi berjumpa dengannya. Pada saat itu tentu
hati Bileam runsing kerana dia telah mengambil jalan yang pasti ada kejahatan.

Walau bagaimanapun dia memulakan perjalanan dengan keldainya. Malaikat
Tuhan berusaha melarang Bileam melangkah terus, “Ketika keldai itu melihat Malaikat
Tuhan berdiri di jalan, dengan padang terhunus di tangan-Nya, menyimpanglah keldai
itu dari jalan dan masuk ke lading, maka Bileam memukul keldai itu untuk memaling
kembali ke jalan.” (Bilangan 22:23)

Bileam seharusnya memahami tindakan keldainya sebagai tanda Tuhan cuba
menghentikan perjalanannya tetapi dia tetap berdegil. Hanya setelah keldai itu bercakap
baru dia menyedari bahawa Tuhan sedang berusaha menghalanginya.

“Tetapi keldai itu berkata kepada Bileam: “Bukankah aku ini keldai yang
kautunggani selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian
kepadamu?” Jawabnya: “Tidak.” Setelah menjawab keldainya dan dilarang tiga kali
baru dia menyedari bahawa Malaikat Tuhan sedang melarangnya, dan ingin pulang.

Akhirnya, Bileam diizinkan ke sana kecuali dia mengutarakan apa yang
dibisikkan oleh Tuhan kepadanya. Setelah pertemuan Bileam dengan Tuhan, dia berkata
kepada Balak,“Ini aku sudah datang kepadamu sekarang; tetapi akan mungkinkah aku
dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah
yang akan kukatakan.” (Bilangan 22:38)

Pekakah kita ketika Tuhan menghalangi langkah kita dengan pelbagai
petunjuk? Banyak orang meneruskan perjalanan tanpa kepekaan dan hanya menyedari
itu bukan keputusan Tuhan apabila kereta mereka tertabrak tiang! Mereka terpaksa
berundur kerana mereka tidak mungkin akan berjaya seandainya mereka meneruskan
perjalanan itu, namun ini terjadi setelah mereka sudah lelah menebas onak duri
perjalanan!
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Doa: Tuhan Maha Esa, aku ingin peka dan taat mendengar bisikan Roh
Kudus dalam kehidupanku.

Percaya Dan Taati

Apabila kita berjalan dengan Tuhan dalam terang firman-Nya,
Dia akan menyinari kemuliaan-Nya di jalan kita.

Apabila kita melakukan kehendak-Nya yang baik,
Dia menyertai kita, dan bersama semua yang percaya dan taati.

Dalam persekutuan yang indah,
Kita akan duduk di bawah kaki-Nya.

Kita akan berjalan di sisi-Nya.
Apa yang diperintah-Nya, kita lakukan.

Di mana Dia utus, kita akan pergi.

Jangan takut, hanya percaya dan taati-Nya.

John H.Sammis
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Hari 204
Hari Pembalasan
Renungan: 1 Raja-Raja 21

Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan
batu, batu itu akan kembali menimpa dia. (Amsal 26:27)

Hari pembalasan dosa datang segera. Yang aku maksudkan sebagai hari
pembalasan bukanlah Hari Kedatangan Tuhan Yesus tetapi sekarang. Perbuatan

dosa selalu membawa balasannya tanpa berlengah-lengah lagi. Bagi yang terlibat dalam
dosa tanpa menghiraukan Tuhan, mereka mesti menyedari bahawa dosa itu akan
terguling bagai batu untuk menimpa sesiapa yang menggelindingkannya. Pendosa
mungkin dapat melarikan diri daripada undang-undang dan hukuman, tetapi
pembalasan tetap ada.

Dosa membunuh disebut dengan begitu awal dalam Alkitab iaitu pada bab
yang ke empat untuk menunjukkan kekejaman manusia. Setelah membunuh Habel,
status Kain dengan segera berubah menjadi pelarian dan pengembara di bumi.

Dalam 1 Raja-Raja 21 pula, kita dapat melihat beberapa pelakon dalam drama
kehidupan ini: Raja Ahab, Permasuri Izebel, Nabot, Elia namun Pahlawannya, Tuhan
sendiri. Dia memegang watak utama dalam cerita ini. Raja Ahab yang tinggal di istana
berdekatan dengan kebun anggur dan memiliki kekuasaan negara, tiba-tiba ingin
merampas kebun anggur Nabot. Nabot tidak mahu menurut keinginan raja kerana itulah
kebun bapa leluhurnya. Dalam Perjanjian Lama, urusan harta milik leluhur memiliki
prinsip dan peraturan perikatan perjanjian dengan ilahi dan pengurusannya tidak boleh
mengikut keputusan dan keinginan sendiri.

Raja Ahab menjadi frustasi, kesal, dan gusar terhadap perkataan Naboth,
“Tidak akan kuberikan milik pusaka nenek moyangku.” Baginda menelungkup mukanya
dan tidak mahu makan. (1 Raja-Raja 21:4) Permasuri Izebel yang jahat merancang
sesuatu yang jahat dan mendorong suaminya bertindakan keji. Baginda diajari
permaisuri untuk memfitnah Nabot agar dia dilempari batu sehingga mati. “Suruh
jugalah dua orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap
dia, dengan mengatakan:Engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah
dia ke luar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati.” ( 1 Raja-Raja 21:10)

Jangan lupa Tuhan melihat setiap perbuatan keji seperti membunuh sekalipun
dilakukan secara tersembunyi. Sekalipun pembunuh boleh terlulus dari undang-
undang dan pengetahuan manusia, Tuhan tetap bercampur tangan.

Pada saat Raja Ahab dan permasuri baginda bergegas untuk meragut kebun
anggur itu menjadi milik baginda, Tuhan pun melangkah ke sana tepat pada waktunya
untuk bertemu mereka. Tuhan bersabda kepada Elia, “Bangunlah, pergilah menemui
Ahab, raja Israel di Samaria. Baginda telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk
mengambil kebun itu menjadi miliknya.” (I Raja-Raja 21:18) Tuhan juga bertindak segera
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dan bersabda, “...Di tempat anjing menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan
menjilat darah beta.” (1 Raja-Raja 21:19)

       “Jangan membunuh.” (Keluaran 20:13) Pembunuhan itu mungkin dilakukan
secara senyap oleh beberapa orang tetapi jangan lupa bahawa Tuhan akan bercampur
tangan tepat pada waktunya. Kelicikan mungkin menolong seseorang terlepas daripada
hukuman, namun hari pembalasan tetap ada.

Doa: Tuhan Maha Kuasa, berilah setiap penjahat kesedaran bahawa Tuhan
bertindak secepat mereka dan mereka harus bertaubat.

Jangan Membunuh

Jangan membunuh......
Setiap pembunuh akan menjadi pelari seumur hidup.

Setiap deruan angin bagai suara si mangsa.
Setiap titisan air bagai ledakan bom.

Setiap bisikan bagai ancaman nyawamu.
Setiap pembunuh akan dipenjarakan ketakutan sendiri.

Setiap detik pembunuhan akan ditayangkan untuk menghantui
minda.

Bahkan bayangan sendiri akan mengejutkan kalbu.
Status seseorang akan dijadikan pelari seumur hidup.

Jangan membunuh.
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Hari 205
Tuhan Dalam Badai
Renungan : Mazmur 107:23-32

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)

Angin badai tidak mengganggu Tuhan Yesus bahkan pada waktu itu Tuhan
Yesus dikatakan tertidur. Murid-murid Tuhan Yesus selalu belajar daripada Tuhan

Yesus secara peribadi dan di luar dugaan mereka belajar beriman sewaktu menyeberang
danau. Mereka belajar bahawa Tuhan Yesus jauh berkuasa atas alam termasuk angin
badai.

Angin badai itu terjadi secara tiba-tiba maka murid-murid Tuhan Yesus diragut
ketakutan. Mungkinkah Tuhan yang merancang badai ini agar para murid-Nya belajar
selalu memusatkan perhatian mereka kepada Tuhan dan bukan pada angin badai?

Sewaktu angin badai kehidupan  melandai kehidupan kita, adakah kita
mengakui bahawa Tuhan berkuasa atas angin badai kita? Apabila sesuatu terjadi secara
mendadak seperti anak kita tiba-tiba jatuh sakit, laporan kesihatan kita mengelisahkan
hati, anak remaja kita menjadi sangat degil dan terus membantah setiap perkataan kita,
adakah kita percaya Tuhan dapat menenangkan angin badai kita? “Dibuat-Nyalah
badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang.” (Mazmur 107:29)

Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan akan mempercayai Tuhan
sewaktu  kapal mereka hampir tenggelam.  Bertenanglah sewaktu menghadapi badai
dan alami damai-Nya kerana Tuhan bersama kita dalam perahu.

Seorang pelukis pernah diminta untuk melukis tentang kedamaian. Pelukis
pertama melukis lautan yang tenang di mana camar berterbangan dengan gembira,
pelukis yang kedua melukis seorang bayi yang tertidur dengan tenang, dan yang ketiga
menulis seekor burung kecil yang sedang berehat  tenang di celah sebuah terjun yang
deras.

Damai boleh digambarkan bagai burung kecil yang damai sekalipun terjun
mengalir deras. Deruan air terjun tidak menakutkan burung ini.

Sewaktu orang yang kita kasihi ditolak ke bilik pembedahan, apakah perasaan
kita? Berdoa dan bertenang kerana ketenangan dan kedamaian anda akan
menggalakkan anggota keluarga anda bertenang dan beriman juga. Air sudah
menyembur masuk ke perahu anda, bertenanglah kerana Tuhan Yesus berduduk di
sampingnya.

Setelah menghadapi angin badai, Tuhan Yesus bersama para murid-Nya
selamat tiba di seberang.  Cabaran apakah pula yang akan dihadapi oleh para murid
Tuhan Yesus di sana? Mereka akan menghadapi dua orang yang kerasukan syaitan
yang amat berbahaya di kubur sehingga tidak ada orang berani menyeberang ke sana.
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Iman para murid Tuhan Yesus lebih diperkukuhkan lagi setelah pelajaran pertama, kini
pelajaran kedua ialah menghadapi iblis dengan kuasa Tuhan!

Doa: Tuhan Maha Kuasa, aku tidak takut kerana Engkau berkuasa atas
angin badai mahupun iblis.

Kidung Agung

Oh, Tuhanku, aku mahu serentak dengan-Mu
Langkahku dan hatiku sepadu dengan-Mu
Biar angin bertiup dan badai mengamuk

Aku makin pancarkan keindahan-Mu.

Tuhan, Engkau yang kuatkan hatiku
Engkau milikku dan aku milik-Mu

Biar ombak menderu
Gelombang mengganas

Langkahku iring Engkau selalu

Stephen Tong
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Hari 206
Tuliskan Visi Itu
Renungan: Habakuk 2:1-5

Lalu Tuhan menjawab aku, demikian: “Tuliskanlah penglihatan itu dan
ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil ali dapat membacanya.
Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju

kesudahannya dengan tidak menipu; apabila berlambat-lambat, nantikanlah
itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh.”

(Habakuk ayat 2 dan 3)

Nabi Habakuk berasa sungguh kecewa kerana dia melihat kejahatan dan perbuatan
yang tidak berhati nurani terjadi di masyarakatnya. Dia menanyakan Tuhan,

“Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang
kelaliman?  Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku; perbantahan dan pertikaian
bermaharajalela. Orang benar selalu kalah dalam keadilan dan keputusannya muncul
terbalik. (Habakuk 1:2)

Bagaimana Tuhan memberitahu bahawa pengenapan firman-Nya tetap akan
terjadi dan yang jahat akan dimusnahkan. Nabi Habakuk diperintah untuk menulis
penglihatannya di loh-loh batu untuk dilihat oleh semua orang agar mereka tahu semua
firman Tuhan akan tergenap pada masa yang ditentukan.

Pernahkah awak berasa kecewa seperti nabi Habakuk? Awak seperti melalui
terowong di dunia yang kian meningkat kelalimannya. Keadilan sudah terbalik dan
khabar yang ngeri semakin membuat dunia kita tempat yang tidak selamat. Jangan
bersedih. Di akhir terowong yang anda lalui, terang Ilahi akan terpancar dengan terang!
Tuhan Yesus bersama kita betapa gelapnya jendela dunia kita; jangan biarkan mata
kita terkabur kejahatan.

Jangan biarkan kekecewaan akan kelaliman menghampakan batin kita.
Sangkakala akan berbunyi dan Tuhan Yesus akan kembali. Yang kita perlu lakukan
ialah menelan gulungan kitab yang memuat perjanjian-Nya dan menyebarkan khabar
pengharapan selalu.

Tuliskan pengharapannya pada loh-loh hati kita dan jangan tenggelam di
terowong kelaliman ini. Jangan merangkak dalam terowong ini, lari keluar darinya
dengan visi dan pengharapan Tuhan.  “Sebab aku yakin, bahawa penderitaan zaman
sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada
kita.” (Roma 8:18)

Doa: Tuhan, aku akan menulis firman-Mu di loh-loh hati aku walau betapa
besarnya penderitaan di dunia, ia tidak dapat dibandingkan

kemuliaan yang akan datang.
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Hari 207
Sekalipun Pohon Anggur Tidak Berbuah

Renungan : Habakuk 3:17-19
Namun aku akan bersorak sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan

yang menyelamatkan aku. (ayat 18)

Hasil pertanian tentu sangat diharapkan oleh petani kerana setelah bertungkus
lumus, mereka akan bersorak-sorak merayakan musim menuai. Aku masih teringat

ketika petani di Bakalalan di Sarawak menghasilkan epal, mereka bersorak-sorak kerana
itu pertama kali epal berhasil di Malaysia. Aku sempat memakan kek epal daripada
epal ini! Begitu juga keluargaku merasa sungguh gembira apabila buah mata naga
yang ditanam berhasil. Selama ini aku berfikir buah mata naga hanya terdapa di negara
China.

Apakah perasaan kita apabila sebaliknya terjadi? Kita tiba ke kandang semua
lembu kehilangan atau kecurian? Anak domba pun tersesat dari kandangan? Ayam
kita tidak pandai bertelur dan hanya pandai berkokok?  Sayur-sayuran kita terhapus
kerana banjir kilat. Dalam sekilat mata semua hasil lelah kita terbawa air.  Bolehkah
kita berkumandang lagu pujian? Petani tentu akan menangis dan bermasam muka kalau
pohon durian tidak berbunga, pohon mangga tidak berbuah, dan duku-duku terlalu
kecil dan mengecewakan.

Sewaktu anda mendirikan sebuah perniagaan tentu awak berharap akan
berjaya dan mungkin anda akan membeli buku Donald Trump, “Trump-Think Like a
Billionaire” dan melengkapi segala sesuatu yang anda perlu tahu tentang cara
berniaga. Bagaimana pula anda mendirikan sebuah restoran nasi lemak atau gerai nasi
campur, dan kurang mendapat pelanggan? Kedai anda dirompak dan semua peralatan
anda dicuri?

Bolehkah kita bersorak-sorak kepada Tuhan?

Nabi Habakuk pada akhir bab Habakuk sudah menunjukkan sikap yang
dewasa dan tidak tertanya-tanya lagi, “Mengapakah Engkau memperlihatkan
ketandusan pertanian dan ladang kepada saya?” Sikapnya sungguh berlainan dan
dia sudah belajar bersorak-sorak dalam situasi apapun. “Sekalipun pohon ara tidak
berbunga, pohon ara tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun
ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari
kurungan, dan tidak ada sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam
Tuhan, beria-ria dalam Allah yang mendengarkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku;
Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia memberikan aku berjejak di bukit-bukitku.”
( Habakuk 3:17-19)

Kegagalan tidak semestinya tetap kegagalan selama-lamanya. Terapkan sikap
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nabi Habakuk, dan jangan menangisi atas nasi yang sudah menjadi bubur. Berdoa
dan bersorak-sorak di dalam Tuhan kerana Dia akan menguatkan kaki anda seperti
kaki rusa, untuk berlari-lari dengan penuh kekuatan di bukit bukau!

Doa: Tuhan Penyayang, aku ingin bersorak-sorak kepada-Mu sekalipun
usahaku tidak menghasilkan hasil yang memuaskan. Dengan kekuatan-Mu,

aku akan melangkah seperti rusa lagi di bukit-bukau.

Yesus, Penghiburku

   Tuhan Yesus, Engkau Penghiburku di duka dan bala
         Meskipun berat tanggunganku, aku tidak susah dan lelah
       Di waktu tidak ada buah, aku bersandar pada-Mu selalu

Sekalipun bunga tidak bermekar, aku senang bersama-Mu
         Engkau cukuplah bagiku Penghibur hatiku yang di sisiku.
         Kuatkan kakiku untuk menempuh musim yang baru

Hakcipta @ Upstream Publishing



Bayu Pengharapan 2 7 7

Hari 208
Imam Besar

Renungan: Ibrani 4:14-16
Sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat

mersakan kelemahan-kelemahan kitam Ia telah dicubai, hanya tidak
 berbuat dosa (ayat 15)

Aku sedang berbincang dengan seorang teman, dia berkata, “Tuhan Yesus berasa
setiap pukulan, sebat, cucukan duri, dan tusukan yang dilakukan pada tubuh-

Nya.”  Kenapa? Dia manusia sejati dan pada waktu yang sama, Dia Tuhan seutuh-
Nya. Dia mampu memerintah angin badai untuk reda dan tenang semula, dan pada
waktu yang sama, Dia tertidur nyenyak dalam perahu kerana keletihan. Iblis tahu
bahawa Tuhan Yesus juga manusia seutuh-Nya, cuba mencubai-Nya. Tuhan Yesus
pernah melalui pelbagai ujian yang lazim oleh manusia, bahkan jauh lebih berat namun
Dia tidak berdosa.

Sewaktu Yesus berada di dunia ini, Dia menangis bersama Maria dan Marta
atas kesedihan kematian Lazarus. (Yohanes 11:32) Di taman Getsamani, hati-Nya begitu
sedih (Matius 26:37). Akhirnya, sebelum Yesus meninggal dunia, Dia menangis,
“Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?” (Matius 27:46)

Apakah penderitaan Tuhan Yesus tidak seberat penderitaan kita?  Tuhan
Yesus pernah melewati penderitaan sewaktu berada di dunia cuma Dia tidak berdosa.
Segala yang anda tangisi dapat difahami oleh Tuhan Yesus kerana Dia pernah hidup
di dunia ini. Dia juga pernah bergaulan dengan pelbagai jenis manusia dan memahami
cabaran yang kita hadapi. Rumah-Nya? Di mana sahaja. Serigala mempunyai tempat
untuk meletakkan kepala, bagaimana pula dengan Tuhan Yesus? Dia pernah menjadi
musafir di dunia ini.

Dia bertindak sebagai Imam Besar kita untuk selama-lamanya, dan memahami
setiap keperluan, kekhuatiran, kesiksaan, keraguan, dan kesengsaraan yang kita naikkan
kepada-Nya dalam doa. Pengorbanan Tuhan Yesus juga memampukan kita menghampiri
takhta Syurgawi dengan berani serta menerima rahmat dan kasih karunia untuk
mendapat pertolongan pada waktu kita memerlukannya.

Kesengsaraan-Nya dapat kita rasai sewaktu Dia mempersembahkan doa dan
permohonan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkan-
Nya dari maut. (Ibrani 5:7)

Jika anda menangis dalam kesengsaraan dan ketakutan, Tuhan Yesus, sebagai
Imam Besar memahami perasaan dan ratapanmu kerana Dia pernah melalui kengerian
itu.

Doa: Tuhan Yesus, Imam Besarku yang memahami setiap perasaan dan
penderitaanku, aku menyerahkan perjalanan hidup ini kepada-Mu.
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Hari 209
Tiga Kayu Salib
Renungan: Lukas 23:33-43

Kata Yesus kepadanya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga
engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus.” (ayat 43)

Penyaliban merupakan kesiksaan yang tertinggi. Di Bukit Golgota terpampang
tiga mangsa di kayu salib yang masing-masing menderita atas sebab-sebab tertentu.

Mangsa-mangsa ini digantung di kayu salib dengan tali kulit atau dipakukan.
Kadangkala proses kematian itu berlanjutan beberapa hari, dan mangsa salib mati kerana
tidak lagi bertenaga untuk bernafas kerana semua tenaga diperas sewaktu tergantung.

Kematian ini sudah lumrah dijalankan di Timur tengah namun hanya satu
salib yang akan mengubahkan sejarah dunia dan manusia. Hanya satu kayu salib itu
rancangan Tuhan yang terindah bagi umat manusia.

Tiga kayu salib ini melambangkan pelbagai penderitaan:
Mangsa pertama mati dengan marah dan hati yang tidak bertaubat malah

mengejek Penyelamat kayu salib di tepinya.
Bayangkan seorang penjahat yang didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman

mati oleh mahkamah.  Pendosa ini masih bersikap angkuh dan tidak pernah menyesali
dosanya. Kadangkala pendosa ini akan menendang kamera wartawan yang berusaha
mengambil gambarnya yang terakhir, atau tertawa sinis! Dia mungkin marah dengan
ibunya, isterinya, anaknya, atau nasibnya yang dituduhnya membawa ajalnya. Siapa
tahu dia mungkin marah akan diri sendiri yang terperangkap oleh liku-liku dosa
sehingga membawa maut kepadanya. Isterinya, ibu bapanya, dan anak-anaknya
menangis melihat babak-babak sedih yang terjadi.

Orang ini sama dengan penjahat di Bukit Golgota yang mengejek Tuhan
Yesus walaupun saat ajalnya sudah tiba, dia masih tidak mahu bertaubat. “Seorang
daripada penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya: “Bukankah Engkau
ada Kristus? Selamatkanlah diriMu dan kami! (Lukas 23:39). Orang ini sampai akhir
ajalnya tidak mahu bertaubat dan mengolok-olokkan kematian Tuhan Yesus di salib.

Yang kedua, penyamun di kayu salib yang terharu dengan kematian di kayu
salib kerana dia yakin Tuhan Yesus tidak berdosa menderita dan berteriak dalam
tangisan yang begitu menyayat hati, “Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita
menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat
sesuatu yang salah.” Lalu dia berkata, “Yesus, ingatlah akan aku, apabila Engkau
datang sebagai Raja.” Kata Yesus kepadanya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus.” (Lukas
23:43) Penjahat ini bertaubat dan diampuni segera dan dijaminkan tempat di syurga.

Kayu salib yang ketiga melambangkan kasih Tuhan terhadap dunia ini.
“Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan
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Mahkotai Dia

Mahkotailah Dia dengan banyak mahkota
Domba di atas takhta-Nya.

Dengarlah koir pujian syurgawi berkumandang.
Bangunlah jiwaku dan nyanyilah

Dia yang mati bagiku.
Pujilah Dia sebagai Raja tiada tolak banding

selama-lamanya.

Matthew Bridges

Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal.” (Yohanes 3:16)

Penderitaan Tuhan Yesus mengubah sejarah kehidupan manusia, menewaskan
maut, dan memberi penyelamatan kepada umat manusia.

Doa: Tuhan Yesus, aku memuji Engkau kerana dengan penderitaan-Mu,
Engkau telah menebus dosaku dan menyelamatkan aku.
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Hari 210
Aku Sudah Melihat Dia

Renungan: Lukas 2: 25-38
Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera, sesuai

dengan firman-Mu sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu.
(ayat 29 dan 30)

Eva melayangkan pandangannya ke jejeran pepohon apabila terdengar desiran
dedaun. Bayu pengharapan bertiup lembut dan membelai jiwa Eva namun jauh

di lubuk hatinya masih tertanya-tanya, “Mengapakah kau pergi tanpa pesan, sayang?”
Eva Pang Yiok Hwa sungguh rindu akan suaminya yang jatuh sakit dan

meninggal dunia. Keindahan dan kelembutan bebunga yang diberikan oleh kawan-
kawan seakan-akan mengongsi kedukaannya pada saat sayu ini. Kerinduan hati
mendesak Eva mencari-cari pesan yang mungkin tertinggal suaminya dalam diarinya
komputernya, ataupun khutbahnya setelah kawan-kawannya pulang.

Philip Goh Toh Fook seharusnya berkhutbah pada hari minggu bulan
Disember, 2006 di gereja Baptist, Puchong tetapi tiba-tiba dia jatuh sakit dan terpaksa
dikejar ke hospital dengan segera. Sewaktu dia berada dalam perjalanan ke rumah Bapa
kita, khutbahnya disampaikan oleh seorang anggota gereja. Anggota jemaahnya
mendengar khutbah itu dengan teliti dan perasaan yang terharu.

“Mungkinkah suamiku telah meninggalkan pesannya dalam khutbahnya,”
tanya Eva sambil membaca khutbah di layar komputer.   Eva melihat semua kartun
yang dilukiskan oleh Philip yang mirip dirinya yang mempunyai penampilan yang riang.
Philip melukiskan dirinya berada di puncak gunung, seakan-akan menandakan suatu
penyelesaian pelayanan oleh dirinya.

Eva membaca khutbah terakhir di layar komputer Philip mengenai Simeon
yang tidak akan pergi dari dunia ini selagi dia belum melihat Mesias, dan penyelamatan
yang akan datang ke dunia ini (Lukas 2:25-28). Simeon yang akhirnya dapat
mendukung Mesias di tangannya berasa lega dan berkata, “Sekarang Tuhan,
biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab
mataku telah melihat keselamatan daripada -Mu.” (Lukas 2:29)  Eva memerhatikan
kartun suaminya yang sedang menatap Penyelamatnya seperti Simeon yang sudah
lega setelah menatap Mesias. Suaminya seakan-akan berkata, “Sekarang hamba sudah
melihat-Mu dan dapat pergi dengan damai.”

Eva menatap satu gambar lagi. Suaminya melukiskan dirinya berdiri di puncak
gunung lagi tetapi kali ini dia berkata, “Terima kasih Tuhan!” Philip juga sempat
melukiskan gambar yang melambangkan dirinya sedang memberi  misi dan
perjuangannya kepada anaknya.
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Akhirnya,suaminya menasihati:

“Saat susah, cari Tuhan,
Saat tenang, beribadah kepada Tuhan,

Saat duka, percaya Tuhan.
Setiap saat, puji Tuhan.”

Hati Eva sungguh terhibur. Dia menyedari bahawa sebenarnya suaminya
sudah bersiap sedia dan perjalanannya ke rumah Bapa dicapainya dengan
kemenangan. Suaminya telah telah berjaya menempuh panggilan Tuhan dan ini
dibuktikan oleh gambar yang melambangkan dirinya yang berdiri di puncak gunung.
Sewaktu  Eva menatap layar komputer, titisan airmata yang gembira bercampuran
mengalir ke pipinya.

Philip yang selalu memuliakan Tuhan dan mengasihi orang lain telah
memenangi hati banyak orang. Ini terbukti ketika begitu banyak “best friends” datang
ke upacara pengembumiannya. Kini, mereka terasa terhibur kerana perjalanan Philip
ke Bapa kita itu saat yang paling indah dan digambarkannya dengan penuh
kemenangan dalam khutbahnya.

Anak-anak perempuan dan anak lelaki Philip telah berdansa, menyanyi, dan
melakon sewaktu upacara pengembumian ayah mereka kerana mereka teringat ayah
mereka selalu berkata, “Upacara pengembumian orang Kristian terlalu sederhana.”
Mereka merayakan kemenangan ayah mereka dengan meriah.

“Sungguhpun aku amat rindu akannya namun aku bergembira kerana Philipku
telah menatap Penyelamat dan pergi dengan damai sejahtera. Dia telah mencapai
kemenangan yang membanggakan,” kata Eva kepada Evelyn.

Doa: Tuhan Penyelamat, aku bersyukur kerana kini hati Eva terhibur kerana
suaminya telah memuliakan Tuhan dan menyelesaikan panggilan hidupnya.
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Hari 211
Peninggalan Pusaka Pahlawan Karismatik

Renungan: 1 Korintus 13:1-13
Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iaitu iman, pengharapan dan kasih, dan

yang paling besar di antaranya ialah kasih. (ayat 13)

Perpisahan memang menyakitkan namun keluarga Dr. Koh Eng Kiat yakin
kepahitan ini hanya sementara, dan mereka akan bertemu dengannya di syurga.

Pengharapan dan penghiburan yang tidak akan lenyap daripada hati mereka.Kini
mereka memusakai  kenangan kasih dan kemesraan pewira karismatik.

Dr. Koh yang tampil dari Taiping 1980 dengan api Roh Kudus dan penampilan
yang mesra telah mendirikan gerakan karismatik. Kemesraan dan kehangatan serta
integriti keperibadiannya menjadi pedang pahlawan karismatik yang telah menyentuh
hati banyak orang. Pahlawan karismatik ini banyak menghasilkan buah-buah Roh
Kudus sehingga kenangan yang ditinggalkan tidak terluput daripada orang yang
diberkatinya.

Dr. Koh yang tinggi dan digelar suami Poh Kim  tidak pernah kesuntukan
waktu untuk mengenal orang dan tidak keberatan memekar sekuntum senyuman. Dia
selalu berkata, “Mari kita berdoa dan menantikan Tuhan,” kepada orang yang
memerlukan jawapan daripada Tuhan. “Di kereta Volvonya selalu ada ruangan untuk
seorang lagi,” jelas seorang temannya.  Dalam kamusnya tidak ada perbezaan antara
orang Cina atau orang Dayak bahkan dia telah menjadi bapa Cina kepada seorang
Dayak.

Cucu-cucunya juga melihat kasih Kristus di dalam kehidupan datuk mereka
yang tercinta kerana dia tidak pernah kesuntukan menjalin ikatan kasih dengan mereka.
“Kong-kong aku membeli buku Bahasa Jepun pertama untuk aku ketika aku belajar
Bahasa Jepun. Sewaktu aku menghadapi ujian memandu, kong-kong dan nenekku
datang mendoakan aku ketika aku turun cerun, ” kata cucu-cucu sulungnya.
“Persamaan kong-kong dengan aku ialah kami berdua sangat suka udang sambal,”
kata Zoe Tai, cucunya.

Dr. Koh meningglkan peninggalan pusaka kepada orang Kristian dengan
mencurahkan isi hati dalam tulisannya, “My Legacy” bukan sahaja untuk jemaah FGA
tetapi umat Kristian yang lain.

“My Legacy” atau “Peninggalan Pusakaku” bergema begini:

“Apakah yang menjadi ukuran hari-hari, minggu-minggu, dan tahun-tahun yang aku
lalui?
Bagaimanakah kehidupanku dinilai?
Yang penting bukan apa yang aku beli,
Tetapi apa yang aku pilih untuk bangunkan.
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Yang penting bukan apa yang aku terima,
tetapi apa yang telah aku berikan kepadamu.
Yang penting bukan apa yang aku pelajari
tetapi apa yang aku ajari.
Yang penting ialah setiap tingkah laku yang penuh dengan integriti, belas kasihan,
keberanian dan pengorbanan yang memperkayakan dan memberi kuasa kepada orang
lain untuk mengikuti teladanku.
Yang penting bukanlah berapa orang yang aku kenali sama ada miskin, kaya tetapi
berapa orang akan kehilangan aku ketika aku pergi.
Yang penting bukanlah daya fikiranku yang semakin kabur
tetapi kenangan orang yang mengenal dan mengasihi aku.

Peninggalan pusaka apakah yang ingin awak tinggalkan ketika awak pergi? Dr. Koh
tinggalkan kenangan sebagai pemimpin karismatik yang bukan sahaja ada karunia Roh
Kudus tetapi buah-buah Roh Kudus.

Doa: Tuhan Pencipta kami, setiap kami diberikan kesempatan untuk
meninggalkan pusaka yang memuliakan nama-Mu kepada orang yang pernah

mengenal kami. Tolong kami memberi yang terbaik.

 Pakailah Aku Bagai Pelita

Pakailah aku bagai pelita
Menyinari dunia.

Meskipun kecil namun terang.
Di mana jua pun.

Pakai aku bagai lagu
Menghibur yang susah.

Dan menguatkan yang lemah
Menjadi gembira.

Pakailah aku bagai tongkat
Pesandar yang lelah.

Segenap tenaga kesihatanku
Untuk pelayanan-Mu.
(Matilda Barbara Betham)
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