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Kata Pengantar

Bila kita tidak mempunyai pemahaman yang benar
dan mendalam mengenai iman sejati kepada Tuhan Yesus
Kristus, maka perjalanan kehidupan bisa terasa begitu
melelahkan dan menimbulkan tekanan yang berat dalam
jiwa. Sebaliknya juga, bisa menyebabkan kita terbawa arus
gemerlap dunia dan hilang tertimbun dalam riuhnya
kemewahan dan pesona kehidupan glamour. Keadaankeadaan seperti itu dapat membuat kita mengalami depresi
atau kekeringan secara rohani sehingga bisa sampai kepada
suatu titik dimana kita bertanya-tanya akan keberadaan
Tuhan, apakah Dia menyertai hidup kita, benarkah Tuhan
mengasihi kita dan berbagai pertanyaan lain yang
meragukan akan keberpihakan dan kekuasaan Tuhan atas
manusia.
Buku ini ditulis untuk membuka selubung yang
mungkin selama ini menutupi pikiran kita sehingga kita
tidak mencapai pengertian yang penuh akan misteri
kehidupan yang kita jalani. Alangkah dalamnya hikmat
dan pengertian Tuhan, tak sanggup kita untuk memahami
semuanya dalam keterbatasan pemikiran sebagai manusia.
Dalam Yeremia 33:3 tertulis :
Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan menjawab engkau
dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar
dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak
kauketahui.
Sebuah pernyataan yang melegakan dari Tuhan sendiri
melalui nabinya, bahwa kita dapat bertanya kepada Tuhan
tentang berbagai hal yang tidak kita mengerti dan ketahui
6
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dan Ia berjanji akan mengungkapkan hal-hal besar yang
tidak terpahami dan tidak diketahui oleh kita.
Buku ini akan menjawab kebingungan dan
pertanyaan-pertanyaan yang muncul seputar kehidupan
jemaat dan pelayan Tuhan di masa yang penuh tantangan
serta merupakan refleksi atas sikap dan tindakan kita dalam
perjalanan hidup sampai saat ini. Di dalamnya terdapat
prinsip-prinsip yang akan menjadikan kita kaya dan
berbahagia. Buku ini merupakan gabungan dari tulisan,
renungan dan kisah inspiratif yang akan merenovasi iman
percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih atas dukungan saudara pada
pelayanan kami melalui pembelian buku ini. Saran dan
kritik dapat anda sampaikan kepada kami melalui email:
tambahanibilly@gmail.com dan anda bisa mengunjungi
website kami di www.suarainjil.com.
Akhirnya kami bersyukur kepada Tuhan Yesus
Kristus untuk pertolongan-Nya sehingga buku ini bisa
diterbitkan setelah melalui proses pergumulan panjang.
Kami berdoa dan berharap agar kuasa Roh Kudus terus
memimpin kita semua untuk terus maju dalam iman sejati.

Billy K Tambahani
Jeni Markoan
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Papi dan Mami
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John Daniel Tambahani
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Esensi Sebuah Panggilan
Saya duduk di barisan belakang, ‘mencerna’
perkataan-perkataan yang disampaikan oleh seorang
pendeta di atas mimbar sebuah gereja di daerah Paal 2
Manado, sebuah ibukota propinsi yang terletak di pinggir
pantai Samudera Pasifik.
Pendeta itu begitu berapi-api dalam menyampaikan
kotbahnya. Ia terlihat begitu yakin dengan kata-katanya.
Dan sorot matanya begitu tajam memandang setiap pasang
mata para jemaat, mungkin mata saya termasuk salah satu
yang dipandangnya.
Saya sudah biasa pergi ke gereja itu setiap hari
minggu. Sebenarnya bukan karena dorongan dari diri
sendiri untuk datang kebaktian di tempat itu, namun lebih
karena ikut ajakan orangtua yang memang telah menjadi
anggota jemaat disana.
Umur saya baru 12 tahun, namun nampaknya kuasa
Roh Kudus sedang bekerja dan mengetok pintu hati saya.
Memang, kotbah di minggu itu terdengar begitu lain dari
biasanya. Sang pendeta menyampaikan tentang dosa dan
penghukuman serta tentang pengampunan dan kehidupan
kekal.
“Yang mau bertobat dan dibaptis, saya undang
maju ke depan!” Kata-kata itu terus dikumandangkan oleh
sang pendeta di akhir khotbahnya. Sementara orang lain
sibuk menyanyi, saya bergumul dalam hati. Sadar bahwa
saya butuh pertolongan Tuhan dan bahwa saya perlu
bertobat dan dibaptis, saya pun melangkahkan kaki
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melewati barisan-barisan jemaat dan terus maju ke depan,
berlutut dan berdoa.
Saya mohon ampun atas dosa-dosa dan sungguhsungguh menyadari akan kasih Tuhan Yesus Kristus yang
telah mati disalib untuk menebus segala dosa saya dan
untuk memberikan kehidupan kekal di surga. Saat itu saya
percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juruselamat
yang merupakan satu-satunya jalan keselamatan.
Hari Jumat, tanggal 30 Oktober 1987 saya pun
dibaptis di sebuah gereja di Manado. Sebuah peristiwa
yang sangat melegakan jiwa. Saya merasa menjadi orang
yang baru dan hati saya dipenuhi oleh sukacita karena telah
memperoleh jaminan hidup kekal.
Setiap orang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi
kudus, sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 1:15-16 :
“tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh
hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah
memanggil kamu, sebab ada tertulis: Kuduslah kamu,
sebab Aku kudus.”
Dan di dalam 1 Korintus 6:11b tertulis:
“… Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu
telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama
Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita.”
Kita semua yang telah menjadi percaya kepada
Tuhan Yesus Kristus, telah dikuduskan oleh darah-Nya dan
beroleh hak menjadi anak-anak Allah yang kudus, pewaris
Kerajaan Sorga yang kekal.
Inilah sebenarnya maksud Tuhan bagi manusia
ciptaan yang dikasihinya yaitu agar setiap orang
diselamatkan dan menerima kehidupan kekal.
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Fenomena Pengajaran Yang Nge-Trend
Sama halnya dalam dunia mode, dimana ada istilah
trend, di dalam gereja pun ternyata ada tema-tema
pengajaran yang nge-trend atau populer dan disukai orang
banyak. Mungkin pendetanya atau pengurus gereja yang
sedang senang dengan tema pengajaran tersebut atau
karena merasa ‘disuruh’ oleh Tuhan untuk menyampaikan
pesan yang demikian atau entah apakah karena ia ingin
menyenangkan telinga jemaatnya, sehingga hanya tematema tertentu yang disampaikan.
Perlu kita sadari bahwa dasar dari pengajaran
kristiani adalah Alkitab. Dan Alkitab tidak menekankan
pada satu dimensi ajaran tetapi ada begitu banyak dan
semuanya berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus.
Suatu kali saya menghadiri sebuah Kebaktian
Kebangunan Rohani dari sebuah denominasi gereja yang
diadakan di sebuah hotel berbintang. Yang datang ke
tempat itu sangat banyak jumlahnya karena semua kursi
yang disediakan penuh bahkan sampai harus disediakan
kursi tambahan. Bukan hanya itu, ternyata ada banyak
juga yang tidak kebagian tempat duduk sampai-sampai
mereka harus berdiri di lorong-lorong barisan kursi dan di
belakang.
Praise and worship service begitu indahnya.
Pujian dan penyembahan yang dinaikkan menyentuh jiwajiwa yang haus dan lapar akan Firman Tuhan. Hadirat
Tuhan begitu terasa di ruangan kebaktian saat itu.
Namun apa yang terjadi sesudahnya sungguh diluar
dugaan saya. Sesudah itulah kotbah dimulai. Ya,
khotbahnya memang bagus. Tapi kalau diperhatikan
dengan seksama isinya kira-kira sama dengan apa yang
disampaikan para motivator-motivator yang biasa
berpidato di seminar-seminar sukses MLM (Multi Level
Marketing) atau seminar sukses yang lainnya. Bedanya
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hanya bungkusnya. Yang ini bungkusnya adalah ‘agama’
Kristen.
Isi khotbah pendeta itu seputar kesuksesan para
penemu dan para usahawan serta para konglomerat dunia.
Bagaimana mereka bisa sukses secara materi dengan kerja
keras dan perjuangan yang gigih. Dan pada intinya
pendeta itu menekankan bahwa kita pun pasti diberkati
dengan kekayaan jasmani dan kesuksesan oleh Tuhan
sampai melimpah-limpah.
Apakah yang salah dengan khotbahnya?
Pengkotbah itu tidak menekankan akan pentingnya
keselamatan dan kehidupan kekal dalam Tuhan Yesus
Kristus. Disadari olehnya atau tidak, ia sedang menarik
jemaat kepada kerinduan dan keinginan yang fana yaitu
bagaimana supaya kaya harta, sukses dan berhasil di dunia.
Menjadi kaya tidaklah salah tetapi menjadi salah
kalau kita ikut Yesus Kristus karena ingin kaya harta. Dan
motivasi semacam itu sangat disayangkan. Ada begitu
banyak jemaat yang pikirannya terfokus pada berkat-berkat
jasmani dan bukan kepada berkat-berkat rohani yaitu
Kerajaan Surga.
Ke Gereja Seperti Ke Gunung Kawi
Pengajaran yang fokus kepada berkat jasmani
menyebabkan terbentuknya paradigma atau cara berpikir
jemaat yang salah. Tidaklah heran kalau sekarang ini
banyak orang yang ke gereja karena berharap rejeki akan
lebih banyak. Kehadiran di gereja ibarat seperti seorang
yang datang ke tempat keramat untuk minta pesugihan.
Hampir sama dengan orang yang pergi ke dukun atau ke
gunung Kawi untuk minta kekayaan.
Jika kita seperti itu, maka kita tidak datang untuk
menyembah Dia sebagai Tuhan dan Raja tetapi sematamata hanya mencari berkat-Nya. Ketika berkat atau rejeki
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tidak didapat sesuai waktu dan harapan, maka muncul
sungut-sungut dan cacian kepada Tuhan.
Tuhan mau agar kita hidup dalam ketaatan. Itu
sebabnya Ia memproses kita melalui berbagai persoalan
dan tantangan agar kita muncul seperti emas yang murni
dan agar Tuhan mendapati bahwa kita setia kepada-Nya.
Kaya Rohani Lebih Utama
Kalau Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa
kaya secara materi lebih penting maka pastilah Ia tidak
akan lahir di kandang domba supaya orang kaya bisa lebih
‘sreg’ untuk beriman pada-Nya.
Ia akan selalu
menunjukkan pentingnya berkat jasmani dalam kehidupan
pelayanannya seandainya Ia memang ingin kita fokus akan
hal itu. Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Ia hidup
dalam kesederhanaan.
Tuhan tahu bahwa manusia mencari-cari harta dan
kekayaan duniawi lebih daripada kekayaan rohani. Ini
dibuktikan dengan pertanyaan-pertanyaan orang-orang
Israel pada masa itu kepada Tuhan Yesus tentang
pemulihan kerajaan Israel. Mereka merindukan adanya
pemulihan ekonomi dan politik seperti masa keemasan
pada pemerintahan Raja Daud dan Raja Salomo seperti
tertulis dalam Kisah Para Rasul 1:6,
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ: "Tuhan,
maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi
Israel?
Tetapi Tuhan Yesus tidak datang untuk
menawarkan harta benda dan kesuksesan duniawi
melainkan untuk menyelamatkan manusia agar setiap
orang yang percaya pada-Nya memiliki kekayaan rohani
yaitu Kerajaan Surga.
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Ia tidak datang untuk memulihkan kerajaan Israel
secara lahiriah tetapi untuk memberikan hak kepada setiap
orang percaya untuk menjadi warga Kerajaan Surga.
Ada perkataan bijaksana dari Mother Teresa yang
menyatakan soal keutamaan kekayaan rohani ini, dan
inilah yang dikatakannya :
"Kalau saya memungut seseorang yang lapar dari jalan, saya
beri dia sepiring nasi, sepotong roti. Tetapi seseorang yang
hatinya tertutup, yang merasa tidak dibutuhkan, tidak dikasihi,
dalam ketakutan, seseorang yang telah dibuang dari masyarakat
- kemiskinan spiritual seperti itu jauh lebih sulit untuk diatasi.”
Mereka yang miskin secara materi bisa menjadi orang yang
indah. Pada suatu petang kami pergi keluar, dan memungut
empat orang dari jalan. Dan salah satu dari mereka ada dalam
kondisi yang sangat buruk. Saya memberitahu para suster :
"Kalian merawat yang tiga; saya akan merawat orang itu yang
kelihatan paling buruk."
Maka saya melakukan untuk dia segala sesuatu yang dapat
dilakukan, dengan kasih tentunya. Saya taruh dia di tempat
tidur dan ia memegang tangan saya sementara ia hanya
mengatakan satu kata : " Terima kasih " - lalu ia meninggal.
Saya tidak bisa tidak harus memeriksa hati nurani saya sendiri.
Dan saya bertanya : " Apa yang akan saya katakan, seandainya
saya menjadi dia ?" dan jawaban saya sederhana sekali. Saya
mungkin berusaha mencari sedikit perhatian untuk diriku
sendiri. Mungkin saya berkata : " Saya lapar, saya hampir mati,
saya kedinginan, saya kesakitan, atau lainnya". Tetapi ia
memberi saya jauh lebih banyak, ia memberi saya ucapan
syukur atas dasar kasih. Dan ia mati dengan senyum di
wajahnya.
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Lalu ada seorang laki - laki yang kami pungut dari selokan,
sebagian badannya sudah dimakan ulat, dan setelah kami bawa
dia ke rumah perawatan ia hanya berkata : "Saya telah hidup
seperti hewan di jalan, tetapi saya akan mati seperti malaikat,
dikasihi dan dipedulikan. "Lalu, setelah kami selesai membuang
semua ulat dari tubuhnya, yang ia katakan dengan senyum
ialah: "Ibu, saya akan pulang kepada Allah" - lalu ia mati.
Begitu indah melihat orang yang dengan jiwa besar tidak
mempersalahkan siapapun, tidak membandingkan dirinya
dengan orang lain. Seperti malaikat, inilah jiwa yang besar dari
orang-orang yang kaya secara rohani sedangkan miskin secara
materi.”

Perkataan Mother Teresa mengingatkan kita akan
Lazarus yang miskin tetapi kaya secara rohani yang tertulis
dalam Lukas 16:20-31. Ia meminta belas kasihan dari
orang kaya yang senang bersukaria dalam kemewahan
namun orang kaya itu tidak mempedulikan dia. Lazarus
maupun orang kaya itu mati tetapi Lazarus mendapatkan
kebahagiaan dan kekayaan sejati dalam Kerajaan Surga
sedangkan orang kaya itu menderita di neraka. Perlu
diingat bahwa baik Lazarus maupun orang kaya itu, keduaduanya adalah orang yang tahu tentang Firman Tuhan.
Istilahnya sekarang adalah sama-sama orang percaya.
Bedanya yang satu ‘diberkati’ dengan harta kekayaan dan
yang satu lagi tidak. Diberkati secara materi bukanlah
satu-satunya tanda bahwa seseorang beriman kepada
Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak.
Ingatlah bahwa kita dipanggil bukan untuk menjadi
kaya harta, tetapi kita dipanggil untuk menjadi kaya rohani.
Renovasi Iman I:

“Saya ikut Tuhan Yesus bukan karena ingin kaya materi
tetapi supaya memiliki hidup kekal di dalam surga.”
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Surat Dari Tuhan
Sebuah forwarded email berisi tulisan yang
berjudul “Surat dari Tuhan” sangat menarik perhatian saya.
Entah siapa yang membuat tulisan ini namun yang pasti
sangat bagus dan kontstruktif.
Isinya benar-benar
menyentuh sekaligus menegur kita sebagai manusia yang
seringkali memiliki sikap seperti dalam tulisan tersebut
berikut ini:
“Surat Dari Tuhan”
Anakku yang Kukasihi,
Sejak kamu bangun pada pagi hari ini, Aku memperhatikan
kamu dan berharap kamu akan segera menyapa-Ku,
walaupun cuma beberapa kata saja, atau meminta pendapatKu dan bersyukur kepada-Ku atas segala sesuatu yang baik yang
telah terjadi dalam hidupmu kemarin. Tetapi Aku melihat
kamu terlalu sibuk mencari-cari pakaianmu yang terbagus
untuk bekerja.
Aku menunggu lagi. Setelah siap, kamu berlari tergesa-gesa,
Aku tahu bahwa kamu memiliki waktu beberapa saat untuk
berhenti sejenak untuk menyapa-Ku, tetapi kamu masih terlalu
sibuk.
Berikutnya, kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu hanya duduk
saja dengan santai di atas sofa selama 15 menit, Kemudian
tiba-tiba kamu beranjak, Aku mengira bahwa kamu hendak
berbicara kepada-Ku, tetapi ternyata kamu beranjak hendak
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menelpon teman-temanmu untuk mengetahui gosip-gosip dan
berita terbaru.
Setelah itu, kamu pun berangkat dari rumah untuk segera
bekerja dan Aku masih menunggumu sepanjang hari dengan
sabar.
Dengan segala aktifitasmu yang sangat padat, Aku kira kamu
masih tidak sempat untuk sekedar menyapa-Ku.
Pada tengah hari. sebelum kamu menyantap makan siangmu,
Aku melihat kamu menoleh ke kiri dan ke kanan, mungkin
kamu merasa malu untuk berbicara kepada-Ku, maka dari itu
kamu tidak menundukkan kepala padahal kamu sudah melihat
beberapa teman-temanmu berbicara kepada-Ku terlebih
dahulu sebelum mereka menyantap makanan mereka, tetapi
kamu tidak...
Tidak apa-apa...
Setelah sore tiba, kamu pulang ke rumah. Masih ada waktu
yang tersedia, Aku masih berharap kamu untuk menyapa-Ku.
Ternyata masih banyak pekerjaan yang harus kamu selesaikan
di rumah. Setelah selesai, kamu menghidupkan TV. Aku tidak
tahu kamu suka menonton acara-acara di televisi atau tidak,
hanya saja kamu kerap kali menghabiskan banyak waktu di
depannya, tanpa memikirkan apa-apa kecuali menonton setiap
acara yang ada sambil menikmati cemilan. Kembali Aku
menunggu dengan sabar. Tetapi kamu masih saja tidak
menyapa-Ku.
Tibalah waktu untuk tidur bagimu, tentunya kamu sudah
merasa sangat lelah sepanjang hari ini. Kemudian kamu pun
langsung tertidur dengan pulasnya.
Tidak apa-apa karena mungkin kamu tidak menyadari bahwa
Aku ini selalu ada disekitarmu. Aku mempunyai kesabaran dan
kelembutan lebih daripada yang dapat kamu ketahui. Bahkan
Aku ingin sekali mengajarmu bagaimana untuk bersabar dan
bersikap lembut kepada orang-orang di sekitarmu dengan baik.
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Aku sangat mengasihi kamu. Setiap hari Aku menunggu
tundukan kepalamu atau doa-doamu atau ungkapan terima
kasih dari dalam hatimu.
Seperti kemarin-kemarin, kamu bangun dari tidurmu dan
kembali Aku menunggu dengan penuh kasih setia dan berharap
pada hari ini kamu paling tidak akan memberikan sedikit waktu
untuk-Ku.
Yang selalu menyertaimu setiap saat,
Tuhanmu.”

Kita seringkali tidak punya waktu walau semenit
untuk berdoa kepada Tuhan, tetapi punya banyak waktu
untuk duduk menonton televisi, membaca koran,
nongkrong bersama teman, chating, atau bekerja.
Meskipun mungkin setiap hari kita menaikkan doa-doa
kepada-Nya, namun bila kita melakukannya karena sekedar
rutinitas yang sudah biasa, maka doa itu menjadi hambar
dan tidak bermakna.
Tuhan menginginkan sebuah kerinduan dari anakanak-Nya untuk selalu berhubungan dengan Dia dan
berbicara dengan hati yang tulus.
Roma 3:11 menuliskan,
“… tidak ada seorangpun yang mencari Allah.”

Setiap orang punya kecenderungan untuk
mementingkan dirinya sendiri dan urusan-urusan
pribadinya daripada Tuhan. Manusia lebih condong untuk
sibuk dengan kepentingan dan kesenangan pribadi daripada
menyenangkan Tuhan.
Berdoa seolah menjadi suatu kegiatan yang
menghabiskan waktu dan tidak bermanfaat. Kita lupa
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untuk ‘memperhatikan’ Tuhan. Ia ibarat seperti pajangan
yang hanya sesekali saja dilihat dan dipandang.
Saya berkesempatan mengenal Pastor Robin,
seorang hamba Tuhan dari Australia yang melayani di
China bersama istrinya. Suatu kali sewaktu ia ada di
Bandung, saya mengantarkannya bersama dengan
rombongan ke beberapa tempat. Selama perjalanan, ia
sering berdoa. Gaya berdoanya bukan seperti tradisi kita
selama ini. Ia berdoa seperti bercakap-cakap dan tanpa
menutup mata. Memang doa seperti ini mungkin sudah
kita lakukan, namun melihat Pastor Robin berdoa tetap
menimbulkan suatu gejolak dalam hati.
Setiap dia mengingat sesuatu maka dia akan
langsung berdoa atau ketika ada beban tertentu dalam
hatinya maka dia langsung berdoa. Yah, mungkin anda
akan menganggapnya ‘agak gila’ karena sering berbicara
sendiri. Tapi sebenarnya dia juga tahu bagaimana bersikap
agar tidak disangka tidak waras.
Pelajaran yang saya dapatkan dari Pastor Robin
adalah berdoalah kapan saja dimana saja, hehe jelas yang
ini bukan slogan cocacola lho.
Tuhan rindu kita ingat selalu kepada-Nya dan
mempunyai hubungan komunikasi yang erat dengan Dia.
Buatlah terobosan pada hari ini, dengan bercakap-cakap
kepada Tuhan dalam doa dalam waktu-waktu yang anda
khususkan untuk-Nya. Dan berdoalah di setiap waktu
dimanapun anda berada meskipun tidak menutup mata
namun mata hatimu memandang kepada-Nya.
Renovasi Iman 2:

“Saya mau fokus dan ingat selalu kepada Tuhan dalam
persekutuan doa yang intim dengan-Nya. Semua yang
saya lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan.”
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3
Deret Hitung Lift
Entah sudah berapa kali saya melihat tomboltombol di lift yang saya naiki untuk menuju ke lantai di
bagian atas salah satu gedung apartemen di Jakarta. Anak
saya yang pertama pernah bertanya mengapa lantai 4 tidak
ada di tombol itu, apakah gedung itu tidak punya lantai
yang ke-4?
Saya berusaha menjelaskan padanya mengapa tidak
ada nomor 4, dan juga tidak ada angka 13 dan sekaligus 24
di tombol lift gedung yang berlantai 28 itu. Dan pada
akhirnya anak saya memahami mengapa demikian.
Bukan hanya di lift gedung itu saja yang seperti itu.
Nomor-nomor kamar di apartemen itu juga tidak ada angka
berakhiran 4 dan 13.
Coba anda perhatikan gedunggedung yang lain di kota anda. Banyak lift yang tidak ada
tombol nomor tersebut.
Ada apa sih sebenarnya dengan nomor-nomor itu?
Banyak orang percaya, terutama orang keturuhan
Tionghoa, bahwa nomor 4 berarti mati karena kata yang
dipakai dalam bahasa Mandarin untuk menunjukkan angka
4 juga mengandung makna lain yaitu mati. Itu sebabnya
mereka menghindari angka 4.
Saya pernah diajak makan di restoran dan
merasakan bagaimana harus dua kali berpindah meja
makan karena yang mengajak makan tidak menyukai
nomor meja berakhiran 4.
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Angka 13 dianggap sebagai angka sial oleh orang
Barat, tapi entah mengapa kepercayaan itu menular ke
orang Asia. Anda mungkin pernah mendengar judul
sebuah film horor seperti “Friday The 13th” yang
merupakan film dari Barat. Kenyataannya di Indonesia,
banyak orang yang juga menganggap angka 13 sebagai
angka sial dan keramat.
Ada begitu banyak mitos-mitos yang merasuk ke
dalam pikiran jemaat Tuhan bahkan masuk ke dalam
pengajaran gereja secara tersamar.
Saya pernah
mendengar ada pendeta yang mengajar bahwa angka 9
adalah angka berkat dan 10 merupakan angka
penghukuman. Secara tidak sadar pendeta itu sedang
membentuk pikiran jemaat untuk percaya pada angkaangka
dan
mengambil
keputusan
berdasarkan
pertimbangan angka-angka itu. Dimana ayatnya yang
secara jelas berkata demikian? Tidak ada.
Di Indonesia kita mengenal istilah malam Jumat
kliwon, yang dianggap keramat. Selain itu masih ada
istilah Feng Shui atau Hong Shui, dan berbagai
kepercayaan serta mitos lain yang muncul di masyarakat.
Dasar pijakan hidup kita hanya satu yaitu Alkitab.
Jadi, Alkitab merupakan pembanding sekaligus acuan
apakah pemahaman atau mitos dan kepercayaan yang ada
di masyarakat atau bahkan yang ada dalam pikiran kita,
sudah benar atau tidak.
Berkat atau rejeki tidak dipengaruhi oleh angkaangka, hari, letak atau posisi rumah, atau raut wajah,
bintang, shio, binatang apa yang kita pelihara atau apapun
yang ada di dunia ini, tetapi dipengaruhi sepenuhnya oleh
rahmat, kasih dan kemurahan Tuhan.
Saya tetap percaya bahwa iman, ketaatan dan
penyerahan diri kepada Tuhan merupakan faktor yang
sangat menentukan dalam meraih berkat jasmani dan

Deret Hitung Lift

22

rohani. Tapi perlu diingat bahwa berkat rohani merupakan
yang terutama dari semuanya. Dalam Lukas 9:25 tertulis,
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia
membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?
Dan di dalam Lukas 10:20b tertulis,
“….tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di
sorga."
Nama kita terdaftar di sorga telah merupakan
sukacita yang sangat besar. Jangan sampai nama kita
dicoret dari sorga gara-gara jerat harta duniawi.
Kita bisa belajar dari sikap dan keputusan Abraham
ketika para gembalanya bertengkar dengan para gembala
Lot, keponakannya, gara-gara memperebutkan padang
rumput untuk ternak mereka. Abraham ingin menghindari
pertengkaran terus menerus, oleh karena itu ia memberikan
kesempatan emas kepada Lot untuk memilih daerah yang
diinginkannya (Kejadian 13:8-12).
“Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan, jika
engkau ke kanan, maka aku ke kiri”, kata Abraham kepada
Lot. Abraham memberikan kesempatan pertama kepada
Lot untuk memilih meskipun kemungkinan terburuknya
adalah ia akan kebagian daerah yang kering.
Abraham percaya bahwa berkat datangnya dari
Tuhan, oleh karena itu ia tidak takut kemanapun dia pergi
sekalipun ke daerah yang gersang karena Tuhan menyertai
setiap langkah kehidupannya.
Renovasi Iman 3:

“Saya percaya bahwa berkat datang dari Tuhan bukan
karena angka, shio, bintang, mitos, atau hal semacam itu.”
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4
Pengusaha Gereja
Seseorang pernah mengajak saya untuk
bekerjasama mendirikan sebuah gedung gereja, dimana
saya diposisikan sebagai pendeta atau gembala dan dia
sebagai penanam modal.
Ia berargumen bahwa pada dasarnya gereja tidak
akan pernah sepi, karena di saat krisis sekalipun orangorang akan tetap datang ke gereja bahkan lebih banyak
jumlahnya oleh sebab mereka membutuhkan dorongan
semangat dan motivasi serta dukungan doa dalam
menghadapi persoalan-persoalan hidup. Dengan demikian
persembahan (uang) akan tetap banyak baik di masa krisis
maupun di masa sukses.
Rasa kaget saya simpan dalam hati, sedangkan saya
terus mencoba mencari tahu apa maksudnya untuk
membangun gereja.
Rupanya tidak salah lagi, ia menganggap membuka
gereja seperti membuka sebuah usaha. Gereja tidak ada
bedanya dengan sebuah bisnis, menurutnya. Maka tidaklah
heran dia mau berinvestasi di ‘bisnis’ ini.
Seorang pendeta terkenal di Amerika yang
memiliki sebuah Seminari Alkitab pernah berkata kepada
siswa-siswa sekolahnya demikian:
“Jika kalian mau menjadi pendeta karena berharap akan
memiliki mobil yang bagus dan rumah yang mewah, maka
lebih baik hari ini juga kalian berhenti dan keluar dari
sekolah ini.”
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Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi pendeta
kaya, tetapi Dia memanggil kita semua menjadi hambayang setia dalam perkara besar maupun kecil. Jadi kalau
sekarang ini anda sedang mengikuti Sekolah Alkitab atau
Teologi maka ingatlah bahwa anda adalah hamba-Nya,
bukan hamba uang. Menjadi kaya tidak salah, tapi jangan
sampai kekayaan itu membutakan hati nurani dan membuat
kita melupakan kasih.
Kisah tentang Gehazi, bujangnya Elisa yang tergiur
dengan persembahan yang dibawa Naaman, seorang
panglima tentara Aram yang disembuhkan dari sakit kusta
menunjukkan bahwa Gehazi melihat pelayanan sebagai
cara untuk mencari uang.
Elisa sudah dengan tegas menolak persembahan
Naaman itu meskipun didesak dengan sangat untuk
menerimanya. Elisa berkata di dalam 2 Raja-raja 5:16,
"Demi TUHAN yang hidup, yang di hadapan-Nya aku menjadi
pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa."

Namun Gehazi menginginkan persembahan dari
Naaman itu sehingga dia berlari mengejar Naaman dan
akhirnya memperoleh 2 talenta perak dan 2 potong
pakaian. Akan tetapi, akibat perbuatannya itu, ia menerima
kutuk penyakit kusta sepanjang hidupnya.
Tidak semua tawaran persembahan dalam
pelayanan merupakan berkat Tuhan.
Seringkali itu
merupakan ujian yang Tuhan ijinkan untuk melihat
ketulusan kita dalam melayani Dia.
Renovasi Iman 4:

“Saya mau melayani Tuhan dengan hati yang tulus”
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5
Tersenyum Selalu
Ada sebuah kisah yang pernah saya baca tentang
senyuman yang menyentuh hati. Memang senyuman
adalah sebuah keindahan yang dikaruniakan Tuhan di
wajah kita. Bentuk wajah yang bagaimanapun akan
menjadi indah dan bersahabat ketika terkembang sebuah
senyuman darinya.
Kisah kesaksiannya adalah seperti berikut:
“Saya adalah ibu tiga orang anak (umur 14, 12,
dan 3 tahun) dan baru saja menyelesaikan kuliah saya.
Kelas terakhir yang harus saya ambil adalah Sosiologi.
Sang Dosen sangat inspiratif dengan kualitas yang saya
harapkan setiap orang memilikinya. Tugas terakhir yang
diberikannya diberi nama "Tersenyum". Seluruh siswa
diminta untuk pergi ke luar dan tersenyum kepada tiga
orang dan mendokumentasikan reaksi mereka. Saya
adalah seorang yang mudah bersahabat dan selalu
tersenyum pada setiap orang dan mengatakan "hello",
jadi, saya pikir tugas ini sangatlah mudah.
Suami saya, anak bungsu saya, dan saya pergi ke
restoran McDonald's pada suatu pagi di bulan Maret yang
sangat dingin dan kering. Kami sedang dalam antrian,
menunggu untuk dilayani, ketika mendadak setiap orang
di sekitar kami mulai menyingkir, dan bahkan kemudian
suami saya ikut menyingkir. Saya tidak bergerak sama
sekali... suatu perasaan panik menguasai diri saya ketika
saya berbalik untuk melihat mengapa mereka semua
menyingkir.
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Ketika berbalik itulah hidung saya mencium suatu
"bau badan kotor" yang sangat menyengat, dan berdiri di
belakang saya, dua orang lelaki tunawisma. Ketika saya
menunduk melihat laki-laki yang lebih pendek, yang
dekat dengan saya, ia sedang "tersenyum". Matanya yang
biru langit indah penuh dengan cahaya Tuhan ketika ia
minta untuk dapat diterima. Ia berkata "Good day"
sambil menghitung beberapa koin yang telah ia
kumpulkan. Lelaki yang kedua memainkan tangannya
dengan gerakan aneh sambil berdiri di belakang
temannya.
Saya menyadari bahwa lelaki kedua itu menderita
defisiensi mental dan lelaki dengan mata biru itu adalah
penolongnya. Saya menahan haru ketika berdiri di sana
bersama mereka.
Wanita muda di counter menanyai lelaki itu apa
yang mereka inginkan. Ia berkata, "Kopi saja, Nona"
karena hanya itulah yang mampu mereka beli. (Jika
mereka ingin duduk di dalam restoran dan
menghangatkan tubuh mereka, mereka harus membeli
sesuatu. Ia hanya ingin menghangatkan badan).
Kemudian saya benar-benar merasakan suatu
desakan yang sedemikian kuat sehingga saya hampir saja
merengkuh dan memeluk lelaki kecil bermata biru itu.
Hal itu terjadi bersamaan dengan ketika saya menyadari
bahwa semua mata di restoran menatap saya, menilai
semua tindakan saya.
Saya tersenyum dan berkata pada wanita di
belakang counter untuk memberikan saya dua paket
makan pagi lagi dalam nampan terpisah. Kemudian saya
berjalan melingkari sudut ke arah meja yang telah dipilih
kedua lelaki itu sebagai tempat istirahatnya.
Saya
meletakkan nampan itu ke atas meja dan meletakkan
tangan saya di atas tangan dingin lelaki bemata biru itu.
Ia melihat ke arah saya, dengan air mata
berlinang, dan berkata "Terima kasih." Saya meluruskan
badan dan mulai menepuk tangannya dan berkata, "Saya
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tidak melakukannya untukmu. Tuhan berada di sini
bekerja melalui diriku untuk memberimu harapan."
Saya mulai menangis ketika saya berjalan
meninggalkannya dan bergabung dengan suami dan anak
saya. Ketika saya duduk suami saya tersenyum kepada
saya dan berkata, "Itulah sebabnya mengapa Tuhan
memberikan kamu kepadaku, Sayang. Untuk memberiku
harapan." Kami saling berpegangan tangan beberapa saat
dan pada saat itu kami tahu bahwa hanya karena Kasih
Tuhan kami memperoleh apa yang dapat kami berikan
untuk orang lain.
Hari itu menunjukkan kepadaku cahaya kasih
Tuhan yang murni dan indah. Saya kembali ke college
pada hari terakhir kuliah, dengan cerita ini di tangan
saya.
Saya menyerahkan "proyek" saya dan dosen
membacanya. Kemudian ia melihat kepada saya dan
berkata, "Bolehkan saya membagikan ceritamu kepada
yang lain?" Saya mengangguk perlahan dan ia kemudian
meminta perhatian dari kelas. Ia mulai membaca dan
saat itu saya tahu bahwa kami, sebagai manusia dan
bagian dari Tuhan, membagikan pengalaman ini untuk
menyembuhkan dan untuk disembuhkan.
Dengan caraNya sendiri, Tuhan memakai saya
untuk menyentuh orang-orang yang ada di McDonald's,
suamiku, anakku, guruku, dan setiap jiwa yang
menghadiri ruang kelas di malam terakhir saya sebagai
mahasiswi. Saya lulus dengan satu pelajaran terbesar
yang pernah saya pelajari: PENERIMAAN YANG TAK
BERSYARAT.”

Senyuman akan membuat suasana yang muram
menjadi indah. Itulah yang seringkali saya rasakan dalam
kehidupan sebagai seorang ayah dari tiga anak yang masih
kecil-kecil.
Anak-anak saya banyak mengajari saya
tentang arti senyuman yang tulus.

Tersenyum Selalu

28

Terkadang di saat hati saya sedang diliputi
kesedihan atau ada sesuatu yang berat dalam pikiran yang
membuat muka saya muram, selalu saja ada dari mereka
yang datang dan menatap saya dengan senyuman indah di
wajahnya. Tatapan mata mereka yang begitu murni dan
senyuman yang tulus membuat saya diliputi perasaan
senang dan bahagia. Senyuman mereka lahir dari hati yang
penuh cinta kasih dan kemurnian.
Rasul Paulus mengatakan dalam surat Efesus 4:32,
“Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang
lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni,
sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni
kamu.”
Setiap orang ingin diperlakukan dengan baik dan
ramah. Kita pasti ingin dihargai, dipedulikan dan diterima
oleh orang lain.
Oleh sebab itu, kita pun harus
memperlakukan orang lain dengan cara yang sama
sebagaimana kita ingin diperlakukan.
Senyuman yang berasal dari hati yang tulus dan
penuh kasih akan sangat berarti dibandingkan senyuman
yang dipaksakan dan dibuat-buat. Tanpa kasih di dalam
hati, akan sangat sulit mengembangkan sebuah senyuman
di wajah.
Kekayaan apa yang anda miliki? Maukah anda
berbagi kekayaan itu kepada orang lain? Konglomerat saja
belum tentu mau membagi kekayaannya. Tapi bagaimana
kalau anda membagi kekayaan rohani kepada sesama di
sekeliling? Maukah anda mulai hari ini membagikan
senyuman sebagai sebuah tanda penerimaan dan kasih
kepada sesama? Lihatlah bahwa akan ada begitu banyak
respon tak terduga yang anda akan peroleh dari sekitar..
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Kita sudah sering mendengar khotbah tentang
hukum tabur tuai secara ekonomi. Tetapi sekarang ini,
saya ingin mengajarkan berdasarkan Firman Tuhan, untuk
menaburkan benih-benih kasih berupa senyuman yang
tulus dan berarti kepada orang-orang yang kita temui,
saudara, atau orangtua, atau siapapun, agar kasih Allah
terpancar dari diri kita.
Ketika taburan-taburan benih
kasih itu tertanam dalam hati sesama kita, lihatlah akan ada
begitu banyak tuaian kasih yang kita terima dari sekeliling
kita.
Renovasi Iman 5:

“Saya adalah pribadi yang kaya dengan kasih Tuhan oleh
karena itu saya mau membagikan kekayaan kasih itu
kepada orang-orang lain di sekitar saya.”
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6
Sendal Jepit Dalam Gereja
Pada awal tahun 2000, saya dan istri berangkat
dari Jakarta ke Manado untuk melakukan survey kelayakan
usaha yang rencananya akan kami jalankan disana.
Karena rencana survey hanya beberapa hari saja
dan kemudian kami akan pulang lagi ke Jakarta untuk
mempertimbangkan dan mengambil keputusan, maka kami
tidak membawa banyak pakaian. Hanya beberapa kaos
oblong dan sendal. Sepatu pun tidak kami bawa dalam
perjalanan kesana.
Setelah beberapa hari di Manado, kami akhirnya
langsung memutuskan untuk membuka usaha dan tidak
perlu ke Jakarta lagi. Jadi, kami langsung menyewa tempat
dan mempersiapkan semuanya untuk pembukaan usaha
kecil-kecilan itu.
Tanpa terasa hari Minggu pun tiba. Dan sebagai
orang Kristen, sudah tentu kita wajib pergi ke gereja.
Masalahnya saya dan istri tidak membawa pakaian yang
layak untuk ke gereja bahkan sepatu pun tidak ada.
Sudah menjadi tradisi selama ini, kalau ke gereja,
baju yang dipakai harus bagus dan memakai sepatu yang
layak. Terkadang beberapa orang pergi ke gereja untuk
‘show’ mode-mode terbaru dan ingin menjadi pusat
perhatian.
Saya dan istri bingung mau pergi atau tidak ke
gereja. Tapi saya pikir Tuhan melihat hati kita, bukan apa
yang kita pakai. Pakaian semahal apapun tidak akan lebih
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mahal daripada tubuh ciptaan Tuhan, dan pakaian sebagus
apapun tidak akan lebih berharga daripada tubuh yang
diberikan Tuhan pada kita seperti tertulis dalam Matius
6:25,
“Bukankah hidup itu lebih penting dari pada makanan dan
tubuh itu lebih penting dari pada pakaian?”
Setelah berpikir-pikir agak lama, maka kami
putuskan untuk beribadah di salah satu gereja besar di jalan
Sam Ratulangi, walaupun hanya memakai kaos oblong,
celana jeans dan sendal jepit. Bukan sesuatu yang
disengaja tetapi kami memang terpaksa datang dengan
keadaan seperti itu.
Kira-kira apa reaksi jemaat melihat kami?
Mungkin mereka akan memandang dengan penuh rasa
penolakan, mungkin tatapan mereka akan terasa
merendahkan dan semacamnya. Pikiran-pikiran itu seperti
hendak menghalangi saya untuk masuk ke gedung gereja
yang megah itu.
Tapi akhirnya, saya dan istri memberanikan
melangkahkan kaki masuk ke gereja. Ada beberapa ibu
yang bertugas sebagai ‘usher’ di depan gereja menyambut
kedatangan kami. Saya sudah tidak terlalu memperhatikan
raut wajah mereka karena ada perasaan malu dalam hati
datang dengan keadaan demikian.
Yang saya ingat adalah tatapan mata orang-orang
yang sudah duduk di kursi-kursi dalam gereja. Sungguh
seperti apa yang saya bayangkan sebelumnya. Mata
mereka memandang dengan bermacam-macam indikasi
negatif. Rasanya lebih banyak yang merendahkan kami
daripada yang berpikiran positif.
Kami berusaha mencari tempat duduk di bagian
belakang supaya tidak terlalu mengganggu pandangan
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jemaat dan syukurlah ada kursi kosong di bagian agak
belakang, meskipun tidak di paling belakang.
Rupanya sikap memandang muka sudah sejak dulu
dipraktekkan dalam kehidupan manusia. Kita memang
cenderung untuk memandang penampilan lahiriah
seseorang dibandingkan dengan memandangnya sebagai
suatu ciptaan Tuhan yang mulia.
Dalam Surat Yakobus 2:1-5 dituliskan,
Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada
Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu
kamu amalkan dengan memandang muka.
Sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu
dengan memakai cincin emas dan pakaian indah dan
datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai
pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang
berpakaian indah itu dan berkata kepadanya:
"Silakan tuan duduk di tempat yang baik ini!",
sedang kepada orang yang miskin itu kamu
berkata: "Berdirilah di sana!" atau: "Duduklah di lantai
ini dekat tumpuan kakiku!", bukankah kamu telah membuat
pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim
dengan pikiran yang jahat?
Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi!
Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap
miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan
menjadi ahli waris Kerajaan yang telah dijanjikan-Nya
kepada barangsiapa yang mengasihi Dia?
Tuhan mau agar kita menghargai semua orang, baik
kaya maupun miskin.
Kecenderungan kita sebagai
manusia adalah memandang dari ujung rambut, apa yang
dipakai mulai dari bagian atas, apakah itu kacamata,
anting-anting, kalung, jam tangan, pakaian, ikat pinggang,
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sampai ujung kaki, apa yang dipakai di kaki yaitu sepatu
atau sendal.
Seorang bapak yang kaya pernah bercerita bahwa
dia senang masuk ke gereja yang tidak memandang muka.
Walaupun bapak ini kaya raya dan punya mobil Jaguar
yang mahal dan bagus, tapi kalau ke gereja dia selalu
memakai mobil Kijang yang biasa saja menurutnya.
Alasannya memakai Kijang adalah supaya tidak
menarik perhatian dan dia ingin melihat bagaimana
sambutan pendeta gereja itu padanya, apakah memandang
muka atau tidak. Tidak semua pendeta suka memandang
muka tapi kalau anda termasuk pendeta yang senang
membeda-bedakan orang di dalam hatimu, maka anda
harus berubah mulai hari ini.
Bapak ini sudah senang beribadah di gereja
tersebut, tapi suatu kali mobil Kijang yang biasa dia bawa
tidak bisa dipakai karena dipakai anaknya, sehingga
akhirnya dia terpaksa membawa mobil Jaguarnya ke
gereja.
Bapak ini sangat kaget, karena sambutan dari pihak
gereja dan pendeta sangat luar biasa ramahnya, dan dia
dipersilahkan duduk di kursi bagian paling depan.
Bukannya senang dan bangga, minggu depannya
bapak ini tidak lagi beribadah di gereja tersebut akibat
sikap membeda-bedakan yang ditunjukkan pendeta.
Sebagai orang yang kaya secara rohani janganlah
kita suka membeda-bedakan orang, karena semua orang
adalah sama di mata Tuhan bahkan setiap orang percaya
merupakan orang-orang kaya di hadapan-Nya.
Renovasi Iman 7:

“Saya tidak akan membeda-bedakan atau memandang
rendah orang karena semua orang percaya adalah kaya di
hadapan Tuhan.”
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Mukjizat Terbesar
Menurut anda mukjizat apakah yang terbesar
dalam hidupmu? Kalau kita mencoba mengingat-ingat ke
belakang mungkin ada beberapa kejadian mukjizat yang
kita alami seperti sembuh dari sakit, lolos dari kecelakaan
maut, mendapatkan pekerjaan yang baik, dan lain lain
mungkin masih banyak lagi. Dari itu semua manakah yang
terbesar ?
Kita seringkali lupa dengan satu mukjizat terbesar
dalam hidup kita. Tapi sebelum mengungkapkan apa
sebenarnya mukjizat terbesar itu, saya ingin anda semua
membaca kisah kesaksian berikut ini.
“Bayang-bayangnya Berbentuk Salib”
Pada tahun 1967 ketika mengikuti pelajaran di
kelas fotografi Universitas Cincinnati, aku berkenalan
dengan seorang pemuda bernama Charles Murray, siswa
pada sekolah yang sama, yang sedang dilatih untuk
persiapan Olimpiade musim panas tahun 1968 sebagai
seorang pelompat indah papan kolam renang. Charles
sangat sabar terhadapku ketika aku berbicara selama
berjam-jam dengannya tentang Yesus Kristus dan
bagaimana Ia telah menyelamatkanku.
Charles tidak dibesarkan di dalam keluarga yang
berbakti di gereja manapun, jadi semua yang kuceritakan
kepadanya mempesonakannya.
Ia bahkan mulai
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mengajukan
pertanyaan-pertanyaan
tentang
pengampunan dosa. Akhirnya tibalah harinya di mana
aku mengajukan sebuah pertanyaan kepadanya. Aku
bertanya apakah ia menyadari kebutuhan dirinya akan
seorang penebus dan apakah ia siap untuk mempercayai
Kristus sebagai Juru Selamat pribadinya. Aku melihat
wajahnya berubah dan perasaan bersalah tergambar di
situ. Namun jawabannya tegas sekali "Tidak".
Di hari-hari berikutnya, ia tampak diam dan sering
kali aku merasa bahwa ia menjauhiku, sampai aku
menerima telepon, yang datangnya dari Charles. Ia ingin
mengetahui di mana ia dapat menemukan beberapa ayat
di dalam Perjanjian Baru yang telah kuberikan kepadanya
mengenai keselamatan. Aku memberikan kepadanya
referensi menuju beberapa pasal dan bertanya apakah
aku dapat menemuinya. Ia menolak tawaranku dan
mengucapkan terima kasih untuk ayat-ayat yang
kuberikan. Aku dapat menebak bahwa ia amat gelisah,
namun aku tak tahu di mana ia berada atau bagaimana
cara untuk menolongnya. Oleh karena ia sedang berlatih
untuk
pertandingan
Olimpiade,
maka
Charles
memperoleh fasilitas khusus di kolam renang Universitas
kami.
Di antara pukul 22.30 dan 23.00 malam itu, ia
memutuskan untuk berenang dan melakukan sedikit
latihan lompat papan. Malam di bulan Oktober itu sangat
cerah dan bulan tampak penuh dan cemerlang. Kolam
renang Universitas kami berada di bawah langit-langit
kaca sehingga bulan dapat bersinar terang melalui
puncak dinding di areal kolam. Charles mendaki papan
lompat yang paling atas untuk melakukan lompatannya
yang pertama.
Pada saat itu, Roh Allah mulai
menempelaknya akan dosa-dosanya. Semua ayat-ayat
yang telah dibacanya, semua saat-saat bersaksi
kepadanya tentang Kristus, mulai memenuhi benaknya.
Ia berdiri di atas papan dengan membelakangi kolam
untuk melakukan lompatannya, merentangkan kedua
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tangannya untuk keseimbangan, memandang ke atas
dinding dan melihat bayang-bayangnya sendiri yang
disebabkan oleh cahaya bulan.
Bayang-bayangnya
berbentuk sebuah salib. Ia tak dapat menahan beban
dosanya lebih lama lagi. Hatinya hancur dan ia duduk di
atas papan lompat itu dan meminta Allah untuk
mengampuninya dan menyelamatkannya. Ia percaya
kepada Yesus Kristus di ketinggian lebih dari pada dua
puluh kaki dari tanah. Tiba-tiba, lampu-lampu di areal
kolam menyala. Petugasnya masuk untuk mengadakan
pemeriksaan kolam. Ketika Charles menengok ke bawah
dari atas papannya, maka yang dilihatnya adalah kolam
yang kosong yang telah dikeringkan untuk beberapa
perbaikan. Hampir saja ia menerjunkan dirinya menuju
kematian, namun salib telah menghentikannya dari
bencana tersebut.
(Highways Of Hope)

Mukjizat terbesar yang dialami Charles Murray,
bukanlah lolosnya dia dari kecelakaan maut akibat
melompat ke kolam yang kering, tetapi mukjizat
terbesarnya adalah keselamatan jiwanya ketika ia percaya
dan menerima Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru
Selamat setiap manusia.
Mungkin sudah lama terjadi di dalam hidupmu,
ketika engkau datang kepada Yesus Kristus dan percaya
kepada-Nya, dan hal itu sudah terlupakan karena berbagai
peristiwa yang terjadi sesudahnya. Mungkin persoalan dan
pergumulan hidup sedang melandamu, tapi ingatlah bahwa
engkau telah mengalami satu mukjizat terbesar yaitu
menerima keselamatan dan kehidupan kekal di dalam
Tuhan Yesus Kristus.
Renovasi Iman 7:

“Saya bersyukur untuk keselamatan yang telah saya terima
dari Tuhan Yesus Kristus”
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8
Bersyukur Untuk Kentut
Hahaha…. Kita bisa tertawa atau sebaliknya
marah kalau ada orang yang kentut (upss… maaf saya
pakai kata ini) di dekat kita. Bahkan walaupun masih
sesama saudara atau keluarga, kadang-kadang kita marah
atau kesal bila ada yang kentut apalagi di saat sedang
makan.
Secara umum, kentut lebih sering dianggap sebagai
suatu musibah karena menimbulkan bau tak sedap dan bisa
menyebabkan yang memproduksinya dikucilkan untuk
sementara.
Kita semua pasti punya pengalaman yang lucu dan
mungkin memalukan dengan yang satu ini. Dan biasanya
kita malu untuk menceritakannya kembali dikarenakan kita
sudah punya pemikiran negatif tentang kentut.
Suatu kali seorang teman saya mengirimkan sms
mengabarkan bahwa istrinya sudah melahirkan dengan
selamat. Saya dan istri datang ke rumah sakit bersalin
dimana istri teman kami itu berada.
Anaknya lahir dengan sehat dan selamat melalui
operasi Caesar. Dan saat itu kami ngobrol-ngobrol soal
kelahiran dan hal-hal seputar urusan bayi dan anak-anak.
Dari obrolan itu kami mengetahui bahwa istrinya
sedang menantikan ‘sesuatu’ agar bisa minum. Sampai
saat itu dia belum bisa minum dan sudah merasa sangat
kehausan. “Sesuatu’ yang dinanti-nantikan itu adalah
kentut.
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Memang sudah menjadi aturan dokter bahwa orang
yang menjalani operasi Caesar tidak boleh minum sebelum
kentut atau buang angin.
Setelah merasa cukup mengobrol, akhirnya kami
memutuskan untuk pulang dan sebelum berpisah kami
berdoa terlebih dulu untuk keluarga teman kami itu.
Saya pun berdoa untuk mereka dan salah satu yang
menjadi permohonan doa saat itu adalah agar istri teman
saya bisa kentut dengan segera. Dalam hati saya sedikit
tertawa ketika mau mengucapkan hal itu.
Mengucap Syukur Untuk Segala Perkara
Kita sudah terbiasa bersyukur untuk hal-hal yang
kita pandang baik tetapi tidak untuk hal-hal yang buruk
menurut pemikiran kita.
Di saat punya mobil baru, kita bisa bersyukur. Di
saat bisa membeli dan memiliki sebuah rumah baru, kita
bersyukur. Intinya, setiap kali kita mengalami atau
menerima sesuatu yang baik maka kita pasti bisa
bersyukur.
Tapi bagaimana dengan hal-hal yang kelihatannya
tidak baik menurut pandangan kita?
Bisakah kita
mensyukurinya?
Renungkanlah kisah istri teman saya tadi, yang
menanti-nantikan kentut melebihi pengharapan para
penjaga yang berharap datangnya fajar pagi. Dan
bayangkan betapa bersyukurnya dia ketika pada akhirnya
dia bisa kentut walaupun hanya sekali dan sedikit saja.
Betapa luar biasanya Tuhan yang menciptakan kita
manusia. Ia tahu sampai ke detail-detail persoalan. Oleh
karena itu bila engkau sedang menghadapi suatu masalah
dalam hidupmu, ingatlah bahwa masalah itu adalah berkat
untuk mengalami kemenangan bersama Tuhan.
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Firman Tuhan dalam Efesus 5:20 berkata,
“Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam
nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita.”

Tindakan mengucap syukur memang sulit
dilakukan di saat penderitaan melanda.
Namun,
sesungguhnya di saat-saat seperti itulah, sebuah ucapan
syukur akan menolong kita untuk terlepas dari segala
kekuatiran dan kegelisahan, terbebas dari segala macam
bentuk sungutan dan keluhan, dan memperoleh kekuatan
baru untuk melangkah lagi ke depan.
Mengucap syukurlah dalam segala perkara!

Renovasi Iman 8:

“Saya mau selalu bersyukur kepada Tuhan untuk segala
sesuatu yang terjadi dalam hidupku.”
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Pendeta Kaya Pendeta Miskin
Jemaat Kaya Jemaat Miskin
“Kaya Miskin Bukan Soal Materi Tetapi Hati”

Pendeta Kaya

ialah mereka yang meskipun
berada dalam kekurangan tetapi masih tetap bisa bersyukur
dan di dalam keterbatasan keuangan dan fasilitas tetap
percaya bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah
yang kaya dan tidak akan berubah status kekayaan-Nya
meskipun hambanya berada dalam kekurangan. Pendeta
kaya merasa cukup dengan apa yang ada dan tidak
mempunyai ambisi-ambisi untuk meraih kekayaan harta
materi yang berlebihan untuk kemuliaan dirinya sendiri.
Seorang pendeta kaya yakin bahwa Allah akan mencukupi
segala keperluannya menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya
dengan berbagai cara yang meskipun dalam pandangan
orang lain bukanlah sesuatu yang layak disebut sebagai
sebuah pertolongan. Pendeta kaya tidak akan terpengaruh
dengan situasi apapun yang bergelora di sekelilingnya
bahkan ketika ada tawaran yang lebih menggiurkan secara
materi dalam pelayanan, ia akan tetap teguh memegang
prinsip pelayanan bahwa hidupnya adalah untuk Tuhan dan
oleh karenanya ia tidak mau menggantikan panggilan yang
mulia dengan panggilan manusia. Pendeta kaya akan
senantiasa percaya kepada Tuhan tanpa kebimbangan
sedikitpun, tidak ragu akan panggilan Allah dan ia tidak
akan pernah berharap kepada manusia.
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Pendeta Miskin ialah mereka yang selalu
merasa kurang dengan berkat yang sudah mereka terima
dalam pelayanan.
Meskipun mereka telah memiliki
gedung gereja yang besar dan jemaat yang banyak tetapi
mereka masih merasa belum cukup untuk memenuhi
keinginan dan ambisi pribadi mereka dalam pelayanan.
Mereka lebih mementingkan mencari cara untuk
bagaimana bisa menarik lebih banyak lagi orang ke gereja
mereka dibandingkan memikirkan bagaimana caranya
agar lebih banyak orang percaya kepada Yesus Kristus
dengan iman yang sejati.
Walaupun mereka telah memiliki apa yang orang
dunia inginkan dalam kehidupan yang fana ini, mereka
masih tetap mencari dan mencari apa yang dikatakan
sebagai sebuah kesuksesan dalam pelayanan. Mereka akan
goyah ketika menghadapi jumlah jemaat yang tidak sesuai
dengan harapan mereka meskipun sebenarnya memang
baru segitulah yang Tuhan percayakan kepadanya.
Pendeta miskin tidak mempunyai prinsip yang
kokoh dalam hidupnya sehingga dia akan gampang
diombang-ambingkan oleh arus dan filsafat dunia yang
menyesatkan.
Pendeta miskin, meskipun berlimpah harta, tidak
akan pernah dapat melihat dengan jelas kemuliaan Tuhan
yang sesungguhnya menanti di hadapan-Nya apabila ia
menjaga kemurnian hatinya.
Pendeta miskin lebih mementingkan dirinya sendiri
sehingga ia akan merasa kekurangan bila ia membagikan
sedikit saja hartanya kepada sesama hamba Tuhan atau
jemaat yang memerlukan pertolongan.
Pendeta miskin ialah mereka yang sombong dengan
keberadaan dirinya dan lupa akan kasih karunia Tuhan.
Mereka inilah yang sesungguhnya miskin sejati karena
miskin secara rohani.
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Jemaat Kaya ialah mereka yang dengan tulus
selalu ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan dalam
segala keterbatasan mereka. Mereka percaya bahwa Allah
akan mencukupi segala kebutuhan mereka sesuai dengan
kasih anugerah Allah.
Mereka tidak fokus kepada mengejar harta
kekayaan duniawi tetapi lebih memperhatikan bagaimana
agar kekayaan rohani yang telah mereka terima dari Tuhan
akan selalu menjadi bagian milik mereka sampai
selamanya.
Mereka ialah jemaat yang saling memperhatikan
dan senang memberikan pertolongan satu sama lain.
Mereka tidak menghakimi ketika sesamanya berada dalam
kekurangan, penderitaan atau kemalangan, dengan berkata,
“kamu kurang iman itu sebabnya kamu ditimpa
kemalangan”, tetapi mereka akan segera memberi
pertolongan yang dibutuhkan dan dukungan moral untuk
membangkitkan semangat dan iman.
Mereka senang memberi karena mereka sadar
bahwa Allah sudah mengasihi mereka dengan kasih yang
maha besar. Itu sebabnya mereka tidak akan berdoa,
“anak-anak Tuhan tidak akan pernah meminta-minta” di
hadapan sesama yang sedang memerlukan uang, karena
doa itu adalah tanda dari sebuah ketidakpedulian yang
dibungkus dengan cara rohani, tetapi mereka akan
langsung membantu walaupun sedikit menurut penilaian
manusia tapi besar di pandangan Allah.
Mereka, walaupun berada dalam kemiskinan
materi, tetapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang
yang memiliki ‘harta karun terpendam’ yaitu kekayaan
Sorgawi yang tidak dapat menjadi musnah oleh apapun.
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Jemaat Miskin ialah mereka yang senang
akan pengajaran palsu yang melulu mengajarkan
kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup. Mereka tidak
puas dengan sedikit harta dan mereka terus haus akan
kemuliaan dunia ini. Mereka kelihatannya begitu rohani,
berbicara bagaikan malaikat, dan angkuh di atas segala
keberhasilan mereka. Sebuah keangkuhan yang tersamar
dengan doktrin-doktrin rohani yang bagus dan indah.
Mereka senang akan kekayaan dan gelimang harta.
Mereka hidup dalam kesenangan dunia dengan alasan
diberkati untuk memberkati semua restoran mahal di
seluruh dunia. Ya, kesenangan mereka ialah memuaskan
perut mereka. Tidak salah makan di restoran bukan? Tapi
bila itu sudah menjadi gaya hidup maka inilah sebuah ironi
kehidupan rohani jemaat Tuhan.
Jemaat miskin sesungguhnya hidup dengan
dikendalikan oleh uang. Benar juga mereka katakan bahwa
mereka hidup dengan prinsip “hidup yang dikendalikan
oleh tujuan” tetapi sayangnya tujuan mereka ialah uang,
uang dan uang. Jemaat Miskin peka dengan perut dan
egoisme kedagingan mereka, tetapi tidak peka dengan
suara dan kehendak Tuhan. Mereka kelihatan taat tetapi
sesungguhnya mereka menghalalkan segala cara agar
dilihat sukses dan berhasil. Karena menurut mereka,
ukuran seseorang diberkati atau tidak, beriman atau tidak,
ialah kalau orang itu memiliki harta kekayaan yang
melimpah dan kedudukan yang tinggi serta ketenaran. Itu
sebabnya hidup mereka dibebani dengan kuk yang bukan
dari Tuhan.
Mereka adalah orang yang kelihatannya kaya
materi tetapi sesungguhnya miskin rohani.
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Tuhan Yesus Kristus mengajar kita untuk menghindari
sifat ketamakan dan mementingkan diri sendiri di dalam Lukas
12:15-23.

Kata-Nya lagi kepada mereka: "Berjaga-jagalah dan
waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab
walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya,
hidupnya tidaklah tergantung dari pada kekayaannya
itu."
Kemudian Ia mengatakan kepada mereka suatu
perumpamaan, kata-Nya: "Ada seorang kaya,
tanahnya berlimpah-limpah hasilnya.
Ia bertanya dalam hatinya: Apakah yang harus aku
perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana
aku dapat menyimpan hasil tanahku.
Lalu katanya: Inilah yang akan aku perbuat; aku akan
merombak lumbung-lumbungku dan aku akan
mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan
di dalamnya segala gandum dan barang-barangku.
Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku: Jiwaku,
ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahuntahun lamanya; beristirahatlah, makanlah, minumlah
dan bersenang-senanglah!
Tetapi firman Allah kepadanya: Hai engkau orang
bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari
padamu, dan apa yang telah kausediakan, untuk
siapakah itu nanti?
Demikianlah jadinya dengan orang yang
mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia
tidak kaya di hadapan Allah."
Renovasi Iman 9:

“Saya mau menjadi orang yang kaya rohani sesuai dengan
kehendak Tuhan”
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Asuransi Terbaik Di Dunia
Anda bingung menentukan asuransi mana yang
ingin dibeli? Kami ingin menawarkan sebuah perusahaan
asuransi yang pasti tidak mengecewakan. Berikut fiturnya:
PERUSAHAAN ASURANSI INI MENJAMIN:
Kehidupan
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia
telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya
setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. (Yohanes 3:16)
Kesehatan
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang
menyembuhkan segala penyakitmu (Mazmur 103:3)
Pakaian
Jadi, jika rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok
dibuang ke dalam api demikian didandani Allah, terlebih
lagi kamu, hai orang yang kurang percaya! (Lukas 12:28)
Kebutuhan Sehari-hari
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut
kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus (Filipi
4:19)
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Kenyamanan
"Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah,
percayalah juga kepada-Ku. (Yohanes 14:1)
Persahabatan
Dan ketahuilah "Aku menyertai kamu senantiasa sampai
kepada akhir zaman." (Matius 28:20)
Kedamaian
Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraKu Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak
seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah
gelisah dan gentar hatimu. (Yohanes 14:27)
Rumah yang abadi
Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak
demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab
Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
(Yohanes 14:2)
ALASAN-ALASAN UNTUK IKUT ASURANSI INI:
1. Adalah perusahaan asuransi paling tua di dunia.
2. Satu-satunya perusahaan asuransi yang mengasuransikan
berbagai kehilangan dalam api zaman akhir.
3. Satu-satunya perusahaan asuransi yang mencakup area
kekekalan.
4. Kebijakannya tidak pernah berubah.
5. Manajemennya tidak pernah berganti.
6. Aset perusahaan terlalu banyak untuk dihitung.
7. Satu-satunya perusahaan asuransi yang membayarkan
premi anda.
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PREMI
Roma 5:8
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita,
oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih
berdosa.
Efesus 2:8
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman;
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah
I Korintus 6:20
Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar:
Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!

PROSEDUR APLIKASI
Kisah Para Rasul 5:8
Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi
dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk
pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia
Roh Kudus.
Kisah Para Rasul 16:31
"Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan
selamat! , ..."
Semua premi untuk aplikasi ini telah dibayar oleh YESUS.
(Anonim)
Renovasi Iman 10:

“Hidupku telah dijamin sepenuhnya oleh Tuhan Yesus”
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Istri Nabi Jualan Minyak
Apa kira-kira pendapat anda kalau ada seorang
hamba Tuhan punya hutang cukup besar kemudian
meninggal dunia lalu istrinya harus menjadi sales door to
door untuk mencari uang guna membayar hutangnya
karena kalau tidak dibayar maka anak-anaknya akan
diambil sebagai jaminan?
Mungkin
kebanyakan
dari
kita
akan
memandangnya sebagai sebuah hukuman dari Tuhan untuk
hamba Tuhan dan istrinya itu. Mungkin ada kesalahan
yang diperbuat mereka, sehingga hidup mereka susah,
begitulah biasanya pikiran kita.
Kita lebih suka
menghakimi daripada membantu, menggosipkan daripada
mendoakan, bukan begitu? ya? Iya-in aja deh.
Tapi ada suatu cerita dalam Alkitab yang
mengisahkan tentang hal seperti itu dimana kita bisa
melihat bahwa Tuhan mengasihi hamba-hamba-Nya dan
memperhatikan mereka yang berada dalam kesusahan.
Suatu kali di masa nabi Elisa hidup, ada seorang
nabi yang mempunyai seorang istri dan dua orang anak.
Dalam Alkitab, di 2 Raja-raja 4:1-7, tidak disebutkan nama
nabi tersebut, tetapi kisah nabi ini kita ketahui sedikit dari
istrinya yang mengadukan perkaranya kepada nabi Elisa.
Sebagaimana kita ketahui, nabi adalah pesuruh
Allah. Nabi sering dicari orang-orang untuk dimintai
jawaban tentang sesuatu hal di masa depan atau untuk
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dimintai nasehatnya mengenai sebuah keputusan yang akan
diambil. Nabi mewakili suara Allah karena melalui
mereka Allah sering berfirman dan menyampaikan
kehendak dan teguran-Nya.
Melihat posisi seorang nabi yang menjadi suruhan
Tuhan, maka logikanya nabi itu akan dipelihara oleh Tuhan
secara khusus karena mereka adalah juru bicaranya Tuhan.
Tapi apa yang terjadi dengan salah satu nabi ini ? Ia
punya hutang yang jumlahnya cukup besar sampai-sampai
yang menjadi jaminan hutang itu adalah kedua orang
anaknya.
Dan sebelum hutangnya selesai dibayar lunas, nabi
ini meninggal. Istri dan anak-anaknya pasti sangat sedih
ditinggal seorang suami dan ayah yang merupakan tulang
punggung keluarga, tetapi mereka berserah sepenuhnya
kepada Tuhan.
Setelah diliputi kesedihan karena ditinggal suami,
sang istri nabi ini mengalami kebingungan, kegelisahan
dan kegalauan karena ada ‘debt collector’ yang datang ke
rumahnya untuk menagih hutang.
Mungkin ibu ini sudah berusaha menjelaskan
kondisi keuangan keluarganya dan memohon untuk
dihapuskan hutangnya sehubungan dengan meninggalnya
suaminya, tapi permohonannya ditolak.
Barangkali usaha yang kedua dari ibu ini adalah
memohon agar waktu ‘jatuh tempo’nya diundur supaya dia
bisa mencari uang untuk melunasi hutang suaminya itu.
Yang pasti si penagih hutang ini tidak punya belas
kasihan sedikitpun karena kedua anak ibu ini akan diambil
bila hutang tidak segera dilunasi tepat pada waktu yang
telah ditetapkan.
Bila kita mengalami peristiwa seperti ini apakah
yang akan kita lakukan? Kuatkah kita menghadapi masalah
yang sangat berat seperti itu?
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Seorang pengusaha tekstil di Bandung mengalami
depresi berat dan akhirnya memilih untuk bunuh diri
dengan cara melompat dari lantai 3 sebuah mall di kota
Bandung. Setelah diselidiki penyebabnya adalah karena
hutangnya tidak dapat dia bayar sebab usahanya sedang
dilanda krisis keuangan.
Satu lagi pengusaha besar di Indonesia yang juga
mengalami depresi akibat hutang yang menumpuk,
melompat dari salah satu lantai yang tinggi sebuah
apartemen di Jakarta. Ada banyak kasus bunuh diri di
dunia terjadi karena masalah hutang yang tidak bisa
dibayarkan.
Tapi istri nabi ini berbeda. Ia mencari pertolongan
Tuhan dengan cara mencari hamba Tuhan yang taat dan
setia. Nampaknya ia sudah mendengar bahwa Elisa adalah
asisten Elia, dan urapan Elia telah berpindah ke Elisa. Itu
sebabnya ia mencari pertolongan Tuhan melalui nabi Elisa.
Setelah mengetahui persoalannya, Elisa bertanya
apa saja yang dimilikinya di rumah. Dan dari pengakuan
istri nabi itu diketahui bahwa hanya ada satu buli-buli kecil
berisi minyak.
Sebuah buli-buli dengan sejumlah minyak yang
sangat tidak berarti untuk membayar hutang. Tapi dengan
kuasa Allah, minyak yang sedikit itu menjadi sarana yang
dipakai Tuhan untuk melunasi hutang dan mencukupi
kebutuhan hidup.
Sesuai dengan perintah Elisa, ibu ini meminjam
bejana-bejana kosong dari tetangganya, masuk ke
rumahnya dan menutup pintu, lalu menuangkan minyak
dari dalam buli-buli itu ke seluruh bejana yang ada sampai
penuh. Mujizat Allah telah melipatgandakan apa yang ada
pada ibu ini.
Setelah itu, semua minyak dalam bejana itu
dijualnya, kemungkinan besar kepada tetangga-
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tetangganya. Dia menjadi seorang pedagang minyak
keliling. Tapi dia tidak malu karena memang hal itu bukan
sesuatu yang haram bagi seorang hamba Tuhan. Tuhan
sendiri yang menyuruhnya untuk menjual minyak yang
ada. Yang sekarang ini terjadi adalah banyak hamba
Tuhan yang malu untuk menjual sesuatu barang. Banyak
hamba Tuhan yang gengsi kalau bekerja, padahal Rasul
Paulus tidak malu untuk membuat dan menjual tenda.
Dalam pekerjaan, bila kita melibatkan Tuhan, maka
akan ada kuasa Tuhan yang bekerja, memberkati segala
usaha dan kerja kita.
Bila hari ini engkau mengalami depresi atau
tekanan dalam batin karena masalah keuangan atau hutang,
ingat dan jawablah satu pertanyaan ini: Apakah yang ada
padamu? Apa saja yang kau miliki? Renungkanlah
dengan seksama.
Tuhan memberikan bukan hanya barang-barang
yang dapat dilihat tapi juga talenta luar biasa pada masingmasing orang.
Gunakanlah talentamu dan berusahalah dengan
disertai doa, maka Allah yang penuh kasih setia akan
menolong dan memberkatimu. Dia akan melipatgandakan
apa yang kau miliki.
Percayalah bahwa bersama dengan Tuhan selalu
ada jalan keluar atas setiap masalah keuanganmu.
Renovasi Iman 11:

“Saya hanya mau datang pada Tuhan dan memohon
pertolongannya ketika ada masalah keuangan yang
kuhadapi. Dan saya akan menggunakan talenta yang
diberikan Tuhan untuk dipakai sesuai dengan apa yang
Tuhan mau saya kerjakan.
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Surat Untuk Ibu
Kakak perempuan saya, Feiby, menuliskan
sebuah cerita yang dialaminya saat Hari Ibu tahun 2008,
yang saya tuangkan di bawah ini.
“Hari Ibu”
Semalam, kaka' (panggilan untuk kakak perempuan
suami) baru ngomong minta tolong dibikinin puisi buat dia
bacain di acara Hari Ibu di kebaktian hari ini. Sempat
kebingungan dan hampir nolak karena udah lama banget ga
bikin puisi, udah sejak SMA dulu (ketahuan deh angkatan
tahun jebot, hahahaha!).
"Tulis perasaan Eby aja yang baru kehilangan mami,"
bujuk kaka'. Ya udah deh, kasian juga dia butuh banget,
jadilah semalam ngulet2 dulu dengan perasaan kehilangan
dan

kangen

sama

mami.

Trus,

jadi

deh

puisi...eh,

sebenarnya bukan puisi ya...tapi, apa donk sebutannya?
Terserah deh, suka2 aja kali ya mo disebut karya tulis,
ungkapan perasaan atau curahan hati (sama aja kalii),
atau... apalah, whatsoever :p.
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*Surat (yang tertinggal) Untuk Ibuku Tersayang*
I love you mom...
Sepenggal kalimat pendek yang baru kusadari tak pernah
sempat ku ucapkan untukmu
Dan barisan ucapan terimakasih serta rentetan kata maaf
yang walaupun kukatakan berulang-ulang saat ini,
tak akan lagi dapat kau dengar...
Seandainya kau masih ada Ibu, aku ingin mengatakan semua
itu dengan suara lantang!
Tak hanya berucap,
tapi aku juga akan memeluk dan menciummu.
Aku akan memperhatikanmu dengan lebih baik lagi. Menjadi
teman dalam sepimu.
Tidak lagi membiarkanmu menunggu,
karena menunggu adalah luka.
Aku mau berbagi mimpi, tawa
dan segala keria-an denganmu.
Aku tidak akan membiarkanmu menyimpan pedihmu
sendirian, diam-diam menyeka airmatamu berharap tidak
ada anakmu yang tahu karena tidak ingin menyusahkan.
Berkata: "Ibu baik-baik saja, Nak." Padahal tidak.
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Aku mau menjadi pendengar setia untuk semua ceritamu
Ibu, keluh kesahmu, kekhawatiranmu, harapan-harapanmu.
Apapun itu, aku mau memberikan
telinga dan hatiku untuk mendengar.
Tidak menyela, mengkritik, menyalahkan...
hanya mendengar.
Maafkan aku Ibu, karena telah membuat jarak denganmu.
Menuduh perbedaan kita sebagai penyebabnya.
Padahal bukan,.....bukan perbedaan itu yang jadi masalah,
tapi lebih ke diriku yang selalu merasa benar.
Ngotot semua keinginanku harus dituruti. Maksa semua
harus berjalan sesuai dengan kemauanku.
Maafkan aku Ibu karena telah melukai hatimu.
Menuntut banyak pengertian darimu tanpa pernah mau
mengerti dirimu.
Padahal, yang sebenarnya engkau adalah malaikatku.
Engkau adalah penyejuk yang menghapus airmataku
dengan ciumanmu.
Engkau adalah pelita yang menerangi langkah-langkah
kecilku di dunia ini.
Engkau adalah matahari yang memberiku kehangatan.
Engkau adalah monumen kehidupanku.
Engkau adalah pelengkap sempurna.
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Terimakasih Ibu, untuk kasih sayangmu yang tanpa batas...
Terimakasih Ibu, atas bimbinganmu sejak aku masih
dalam kandungan...
Terimakasih Ibu, karena kau selalu ada untukku kala aku
senang terlebih kala aku susah...
Terimakasih Ibu, atas kesabaran dan ketabahanmu
menghadapi pemberontakkanku...
Terimakasih Ibu, untuk segala-galanya...
I love you mom...and I miss you a lot.
If only you're still alive I would say that out loud to you!
But, from now on I can only whisper that in to my prayer...
--"Ini adalah ungkapan perasaan seorang anak yang
telah ditinggal oleh ibunya. Yang diberi judul Surat (yang
tertinggal) Untuk Ibuku Tersayang, karya: Feiby. Di acara
Hari Ibu ini, marilah kita berterimakasih kepada ibu kita
yang masih hidup. Dan kepada semua ibu-ibu yang ada di
ruangan ini kami ucapkan Selamat Hari Ibu, " demikian ucap
kaka'

menutup

pembacaan

curahan

hati

tadi.
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Curahan hatiku yang dibaca dengan sangat apik dan penuh
penghayatan oleh kakak membuat para ibu sibuk menyeka
airmata

mereka

(termasuk

diriku...hiks)

:).

Dan aku senang. Bukan karena mendapat banyak pujian
setelahnya,

tapi

karena

merasa

plong!

Lega, aku telah berhasil mengeluarkan perasaan sedihku.
Mengungkapnya, membiarkan orang lain tahu bagaimana
rasanya ditinggal pergi oleh seseorang yang kita sayangi.
Dan, semoga yang mendengar serta membaca tulisan ini
bisa lebih menghargai keluarga kita dan orang-orang lain
yang kita katakan kita peduli. God bless You.....

Renovasi Iman 12:
Saya mau mengasihi dan memperhatikan keluargaku,
orangtuaku dan orang-orang terdekat yang kukasihi selama
mereka masih hidup dalam dunia ini.

57

13
Berdoa Sampai Sesuatu Terjadi
Seorang laki-laki sedang tidur di pondoknya
ketika kamarnya tiba-tiba menjadi terang, dan nampaklah
Sang Juruselamat. Tuhan berkata padanya bahwa ada
pekerjaan yang harus dilakukannya.
Lalu Tuhan menunjukkan padanya sebuah batu
besar di depan pondoknya. Tuhan menjelaskan bahwa ia
harus mendorong batu itu dengan seluruh kekuatannya.
Hal ini dikerjakan laki-laki itu setiap hari.
Berminggu-minggu ia bekerja sejak matahari terbit sampai
terbenam, pundaknya sering menjadi kaku menahan
dingin, ia kelelahan karena mendorong dengan seluruh
kemampuannya. Setiap malam laki-laki itu kembali ke
kamarnya dengan sedih dan cemas, merasa bahwa
sepanjang harinya kosong dan tersia-sia.
Ketika laki-laki itu mulai putus asa, si Iblispun
mulai mengambil bagian untuk mengacaukan pikirannya
"Sekian lama kau telah mendorong batu itu tetapi batu itu
tidak bergeming. Apa kau ingin bunuh diri? Kau tidak
akan pernah bisa memindahkannnya."
Lalu, ditunjukkannya pada laki-laki itu bahwa tugas
itu sangat tidak masuk akal dan salah. Pikiran tersebut
kemudian membuat laki-laki itu putus asa dan patah
semangat.
"Mengapa aku harus bunuh diri seperti ini?" pikirnya.
"Aku akan menyisihkan waktuku, dengan sedikit usaha,
dan itu akan cukup baik."
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Dan itulah yang direncanakan, sampai suatu hari
diputuskannya untuk berdoa dan membawa pikiran yang
mengganggu itu kepada Tuhan.
"Tuhan," katanya "Aku telah bekerja keras sekian
lama dan melayaniMu, dengan segenap kekuatanku
melakukan apa yang Kau inginkan.
Tetapi sampai
sekarang aku tidak dapat menggerakkan batu itu setengah
milimeterpun. Mengapa? Mengapa aku gagal?'"
Tuhan mendengarnya dengan penuh perhatian,
"Sahabatku, ketika aku memintamu untuk melayaniKu dan
kau menyanggupi, Aku berkata bahwa tugasmu adalah
mendorong batu itu dengan seluruh kekuatanmu seperti
yang telah kau lakukan. Tapi tidak sekalipun Aku berkata
bahwa kau mesti menggesernya. Tugasmu hanyalah
mendorong. Dan kini kau datang padaKu dengan tenaga
terkuras, berpikir bahwa kau telah gagal. Tetapi apakah
benar? Lihatlah dirimu. Lenganmu kuat dan berotot,
punggungmu tegap dan coklat, tanganmu keras karena
tekanan terus- menerus, dan kakimu menjadi gempal dan
kuat. Sebaliknya kau telah bertumbuh banyak dan kini
kemampuanmu melebihi sebelumnya. Meski kau belum
menggeser batu itu. Tetapi panggilanmu adalah menurut
dan mendorong dan belajar untuk setia dan percaya akan
hikmatKu. Ini yang kau telah selesaikan. Aku, sahabatku,
sekarang akan memindahkan batu itu."
Terkadang, ketika kita mendengar suara Tuhan, kita
cenderung menggunakan pikiran kita untuk menganalisa
keinginanNya, sesungguhnya apa yang Tuhan inginkan
adalah hal-hal yang sangat sederhana agar menuruti dan
setia kepadaNya.
Berlatihlah menggeser gunung-gunung, dan kita
tahu bahwa Tuhan selalu ada dan Dialah yang dapat
memindahkannya.
Ketika segala sesuatu kelihatan
keliru.... lakukan P.U.S.H. (PUSH = dorong)
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Ketika pekerjaanmu mulai menurun.... lakukan P.U.S.H.
Ketika orang-orang tidak berlaku seperti yang semestinya
mereka lakukan.... lakukan P.U.S.H.
Ketika uangmu seperti "lenyap" dan tagihan-tagihan mulai
harus dibayar.... lakukan P.U.S.H.
P
: Pray
U
: Until
S
: Something
H
: Happens
PUSH = Pray Until Something HAPPENS!! (Berdoalah
sampai sesuatu terjadi)
(Anonymous)
Renovasi Iman 13:

“Saya akan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada
Tuhan sampai sesuatu terjadi dan mengucap syukur atas
apa yang telah Tuhan ijinkan untuk saya alami.”
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Bekerja Adalah Pelayanan
Semasa masih kuliah saya menyempatkan diri
untuk memberikan les privat kepada beberapa orang murid
SMP dan SMA. Tujuan saya waktu itu ialah untuk
memperoleh pendapatan tambahan, maklum sebagai
mahasiswa terkadang perlu juga uang buat beli buku,
keperluan kuliah, dan lain-lain. Meskipun masih didukung
oleh orangtua namun menghasilkan uang sendiri terasa
lebih menyenangkan.
Adakalanya beberapa murid yang saya ajarkan
belum dapat memahami apa yang saya jelaskan. Waktu itu
saya mengajar beberapa mata pelajaran seperti
Matematika, Fisika, Kimia dan Bahasa Inggris. Wuih….
terkadang saya sendiri dibuat pusing dengan soal-soal
pelajaran SMA yang ‘njelimet’ bikin otak muter-muter gak
karuan.
Setiap kali selesai masa ulangan mereka atau
setelah mereka menerima rapor, saya biasa bertanya
tentang nilai-nilai yang mereka peroleh untuk mata
pelajaran yang saya ajarkan.
Saya akan merasa senang bila nilai-nilai pelajaran
mereka meningkat, dan sebaliknya kecewa, sedih dan malu
bila nilai-nilai mereka jeblok.
Dalam pekerjaan, kita akan merasa malu bila
customer tidak merasakan manfaat dari pelayanan dan
pekerjaan kita.
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Bila janji yang kita sampaikan tidak sesuai dengan
kenyataan, maka customer akan merasa dirugikan, ditipu,
diperdayai, dan tidak akan percaya lagi bahkan nama kita
pun akan tercoreng sampai latar belakang agama pun
diungkap dan menjadi sandungan sehingga Tuhan tidak
dimuliakan melalui sikap dan tindakan kita dalam
berbisnis.
Bekerja merupakan perintah Tuhan dan telah
tertulis dalam Keluaran 20:9,
“enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan
segala pekerjaanmu,….”
Sebagaimana Tuhan juga bekerja sampai sekarang,
maka kita pun harus bekerja. Hanya saja kita seringkali
lupa bahwa sebenarnya pekerjaan merupakan sebuah
amanat dari Tuhan.
Bila kita mengerti bahwa pekerjaan yang sedang
kita jalani adalah sebuah amanat maka kita pasti tidak akan
sembarangan bekerja tetapi akan memberikan yang terbaik.
Tidak masalah apakah pekerjaanmu dipandang
rendah oleh orang lain, kerjakanlah itu dengan sungguhsungguh seperti untuk Tuhan dan berlandaskan kasih
kepada sesama manusia.
Ada seorang bapak teman gereja orangtua saya
yang profesinya sebagai tukang becak. Ia sangat rajin
beribadah dan setiap Minggu becaknya selalu parkir di
depan gereja.
Meskipun ia mengerjakan pekerjaan yang
seringkali dipandang rendah, namun ia menjalaninya
dengan ucapan syukur kepada Tuhan.
Saya kaget membaca sebuah berita tentang seorang
anak remaja yang bunuh diri gara-gara sering diejek
teman-temannya sebagai anak ‘”tukang bubur ayam”.
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Sebuah kejadian yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau
kita mengerti dan mensyukuri pekerjaan apapun yang
‘dilakoni’ oleh orangtua atau diri kita sendiri.
Bukankah Keluaran 20:9 menuliskan,
enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan
segala pekerjaanmu,….”
Frasa ‘segala pekerjaanmu’ menunjuk kepada
segala sesuatu yang dapat dikerjakan oleh manusia
sehingga dengan demikian tukang bubur dan tukang becak
pun termasuk di dalamnya.
Tukang bubur memberikan jasa dan juga produk
yang diperlukan orang. Saya termasuk yang senang makan
bubur ayam di pagi hari dan saya merasa bahwa tukang
bubur ini melakukan sebuah pekerjaan pelayanan yang luar
biasa bagi banyak orang.
Tukang becak pun demikian. Di beberapa komplek
perumahan yang tidak ada jalur ‘angkot’, kehadiran
mereka sangat diperlukan.
Jadi apapun pekerjaan anda, jalanilah itu dengan
rasa syukur dan penuh tanggung jawab sebagai sebuah
pelayanan kepada Allah.
Tentu saja pekerjaan yang saya maksud disini tidak
termasuk pekerjaan yang ‘aneh-aneh’ yang sebenarnya
merupakan bentuk-bentuk dosa dan bukan pekerjaan.
Sekarang ini, pelacur disebut pekerja seks komersil,
sehingga seolah-olah menjajakan seks adalah sebuah
pekerjaan halal. Ini bukan pekerjaan!
Mencuri juga bukan pekerjaan. Walaupun Robin
Hood mencuri untuk membagi-bagikannya kepada orang
miskin, namun apa yang dilakukannya tetap merupakan
sebuah dosa.
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Dalam Efesus 4:28 tertulis,
Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi
baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang
baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat
membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan.
Kalau kita menganggap mencuri sebagai perbuatan
baik karena hasil curian dibagikan kepada orang miskin,
maka lambat laun kita akan terbiasa dan hidup dalam dosa
mencuri. Lakukanlah sesuatu yang baik yang bisa kita
kerjakan agar kita bisa membagikan sesuatu kepada orang
berkekurangan dan dengan demikian kita memuliakan
nama Tuhan.
Kalau selama ini anda tidak pernah mensyukuri
pekerjaan anda, apakah itu sebagai penjual koran,
pedagang makanan, tukang antar jemput anak sekolahan,
sopir angkutan, staff karyawan perusahaan, manajer,
direktur atau apapun pekerjaan yang anda geluti, mulai hari
ini syukurilah itu dan sadarilah bahwa pekerjaanmu adalah
sebuah pelayanan kepada Tuhan dan sesama.
Dan karena pekerjaanmu adalah sebuah pelayanan
kepada Tuhan dan sesama, maka anda akan bekerja dengan
sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab serta berhatihati agar nama Tuhan dimuliakan melalui anda.
Renovasi Iman 14:

“Saya menyadari bahwa pekerjaan saya adalah sebuah
pelayanan kepada Tuhan dan sesama, oleh karena itu saya
akan mengerjakannya dengan penuh kesungguhan hati dan
tanggung jawab.”
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Jangan Berhenti Berbuat Baik
Dia hampir saja tidak melihat wanita tua yang
berdiri di pinggir jalan itu, tetapi dalam cahaya berkabut ia
dapat melihat bahwa wanita tua itu membutuhkan
pertolongan. Ia menghentikan mobil Pontiacnya di depan
mobil Mercedes wanita tua itu, lalu ia keluar dan
menghampirinya.
Walaupun dengan wajah tersenyum wanita tua itu
tetap merasa khawatir, karena setelah menunggu beberapa
jam tidak ada seorang pun yang menolongnya. Apakah
lelaki itu bermaksud menyakitinya?
Lelaki tersebut penampilannya tidak terlalu baik, ia
kelihatan begitu memprihatinkan. Wanita tua itu dapat
merasakan kalau dirinya begitu ketakutan, berdiri sendirian
dalam cuaca yang begitu dingin, sepertinya lelaki tersebut
tahu apa yang ia pikirkan. Lelaki itu berkata "Saya kemari
untuk membantu anda Bu, kenapa anda tidak menunggu di
dalam mobil bukankah di sana lebih hangat? Oh ya, nama
saya Bryan..."
Yach memang dia sudah terlalu lelah apalagi untuk
wanita setua dirinya, hal ini benar-benar terasa berat.
Bryan masuk kedalam kolong mobil wanita tua itu untuk
memperbaiki yang rusak.
Akhirnya ia selesai, tetapi dia kelihatan begitu
kotor dan lelah, wanita tua itu membuka kaca jendela
mobilnya dan berbicara kepadanya. Ia berkata bahwa ia
dari St Louis dan kebetulan lewat jalan ini. Dia merasa
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tidak cukup kalau hanya mengucapkan terima kasih atas
bantuan yang telah diberikan. Wanita tua itu berkata
berapa yang harus ia bayar, berapapun jumlahnya yang ia
minta tidak menjadi masalah, karena ia membayangkan
apa yang akan terjadi jika lelaki tersebut tidak
menolongnya.
Bryan hanya tersenyum. Bryan tidak mengatakan
berapa jumlah yang harus dibayar, karena baginya
menolong orang bukanlah suatu pekerjaan. Ia yakin
apabila menolong seseorang yang membutuhkan
pertolongan tanpa suatu imbalan suatu hari nanti Tuhan
pasti akan membalas perbuatannya.
Ia berkata kepada wanita tua itu: "Bila anda benarbenar ingin membalas jasa, suatu saat nanti apabila anda
melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan maka
tolonglah orang tersebut... dan ingatlah pada saya". Bryan
menunggu sampai wanita tua itu menstarter mobilnya dan
menghilang dari pandangan.
Setelah berjalan beberapa mil wanita tua itu melihat
kafè kecil, lalu ia mampir kesana untuk makan dan
beristirahat sebentar. Seorang pelayan wanita datang dan
memberikan handuk bersih untuk mengeringkan
rambutnya yang basah. Wanita tua itu memperhatikan
bahwa sang pelayan sedang hamil, dan ia masih begitu
muda. Lalu ia teringat kepada Bryan.
Setelah wanita tua itu selesai makan dan sang
pelayan sedang mengambil kembalian untuknya, wanita
tua itu pergi keluar secara diam-diam.
Setelah kepergiannya sang pelayan kembali,
pelayan itu bingung kemana wanita tua itu pergi, lalu ia
menemukan secarik kertas di atas meja dan uang $1000. Ia
begitu terharu setelah membaca apa yang ditulis oleh
wanita tua itu: "Kamu tidak berhutang apapun pada saya
karena seseorang telah menolong saya, oleh karena itulah
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saya menolong kamu, maka inilah yang harus kamu
lakukan: "Jangan pernah berhenti untuk memberikan cinta
dan kasih sayang".
Malam ketika ia pulang dan pergi tidur, ia berpikir
mengenai uang dan apa yang ditulis oleh wanita tua itu.
Bagaimana wanita itu bisa tahu kalau ia dan suaminya
sangat membutuhkan uang untuk menanti kelahiran
bayinya?
Ia tahu bagaimana suaminya sangat risau mengenai
hal ini, lalu ia memeluk suaminya yang terbaring
disebelahnya dan memberikan kecupan yang lembut
sambil berbisik: "Semuanya akan baik-baik saja, I Love
You Bryan".
Ingatlah satu hal:
"Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik"
(Anonymous)
Renovasi Iman 15:

“Saya mau selalu berbuat baik kepada siapapun
sebagaimana yang Tuhan kehendaki aku perbuat sebagai
wujud kasih kepada sesama manusia.”
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Cara Meraih Berkat
Alkisah terjadi pembicaraan imajinatif antara Alo
dan Ungke seperti berikut :
Alo

: Semakin banyak tidur maka semakin banyak
berkat.
Ungke : Ah masa sih, kan kalo tidur terus, nggak ada yang
dikerjakan, maka tidak akan ada yang dihasilkan
alias tidak ada berkat.
Alo
: Percaya aja apa yang saya bilang. Saya bicara
berdasarkan perkataan Pendeta.
Ungke : Ah yang bener kamu. Masa sih Pendeta yang
bilang begitu?
Alo : Aduh.. kamu ini udah dibilangin gak mau
percaya. Ini nih ayatnya Mazmur 127:2,
“Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk
sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh
dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada
yang dicintai-Nya pada waktu tidur.”
Ungke : Oohh… pantesan saya gak kaya-kaya walaupun
sudah bekerja keras. Mulai sekarang saya mau
tidur-tidur aja ah..!
Alo
: Gitu dong… kamu harus percaya sama saya.
Lihat aja saya, gak pernah kerja, tapi kaya.
Dan bisa menyumbang gereja lagi. Hehehe
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Rupanya pembicaraan mereka didengar si Utu sejak tadi.
Dan Utu pun akhirnya ikut bicara.
Utu

Ungke

Utu
Alo
Utu

Ungke
Utu

Ungke
Utu

Ungke

: Wah… seru amat ya obrolan kalian. Tapi Ungke
jangan punya niat gak kerja. Nanti gimana istri
dan anak-anakmu.
: Eh Utu, jangan ikut campur ya. Ini kan Firman
Tuhan yang bilang. Masa kamu gak
mempercayainya?
: Saya sih percaya sama Firman Tuhan, tapi gak
percaya sama si Alo.
: Memangnya kenapa kok gak percaya sama saya?
: Iya, soalnya kamu dengar Firman Tuhan sepotong
sepotong sih. Firman Tuhan itu harus dibaca
secara komprehensif alias lengkap, gitu lho.
: Jadi gak betul dong Firman Tuhan yang tadi?
: Firman Tuhan itu betul, memang Tuhan
memberikan berkat-Nya pada waktu kita tidur.
Tapi setelah bangun tidur kita harus
mengumpulkan berkat-berkat itu dengan cara
bekerja. Masih ingat nggak di dalam Keluaran
pasal 16 dituliskan tentang berkat yang diberikan
Tuhan kepada bangsa Israel berupa manna pada
pagi hari dan burung puyuh di sore hari?
: Iya ingat, terus..?
: Mereka kan harus mengumpulkan manna itu di
pagi hari dan mengambil burung-burung di sore
hari. Berkatnya sudah Tuhan berikan, tetapi
mereka harus bekerja mengumpulkan dan
mengambil. Bila tidak mereka tidak akan
memperoleh apa-apa.
: Jadi bagaimana?
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Utu

: Ya, jadi kamu harus tetap bekerja. Itulah cara
untuk mengumpulkan dan meraih berkat yang
Tuhan sudah sediakan di waktu kita tidur.
Ungke : O begitu yah?
Utu
: Yup… lagipula Tuhan tidak mau kita bermalasmalasan. Kan ada ayatnya di dalam Amsal 6:6,
“Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah
lakunya dan jadilah bijak.”
Utu

: Dan di 2 Tesalonika 3:10 dikatakan,

“Sebab, juga waktu kami berada di antara kamu, kami
memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang
tidak mau bekerja, janganlah ia makan.”
Ungke : Waduh… saya gak mau deh kalo gak makan.
Nanti gak ada tenaga dan kurus kering.
Utu : Makanya kerja dong..!
Ungke : Eh tapi ngomong-ngomong si Alo kok kaya
walaupun gak kerja?
Utu
: Oh… kamu gak tau gitu? Si Alo kan baru dapat
warisan 2 Milyar dari orangtuanya. Lagipula
tanah warisan orangtuanya ribuan hektar dan ada
pohon kelapa sama cengkehnya.
Ungke : Weleh… pantesan dia kaya.
Utu
: Iya… tapi dia juga harus bekerja karena uang dan
kekayaan tidak bisa diandalkan. Kita harus
berharap dan mengandalkan Tuhan saja
Ungke : Amin... Amin… Amin.
Renovasi Iman 16:

“Saya mau bekerja sesuai dengan perintah Tuhan”
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Berkat Yang Tersamar
Ada sebuah kisah tentang seorang raja yang
mempunyai seorang teman baik. Temannya ini punya
kebiasaan berkomentar, "Ini bagus!" atas semua situasi
dalam hidupnya, positif maupun negatif. Suatu hari Sang
Raja dan temannya pergi berburu. Temannya
mempersiapkan dan mengisikan peluru untuk senapan
Sang Raja. Kelihatannya Sang Teman melakukan
kesalahan dalam mempersiapkan senjata tersebut, karena
setelah raja menerima senapan itu dari temannya, senapan
itu meletus dan mengenai jempolnya. Seperti biasa Sang
Teman berkomentar, " Ini bagus!", yang oleh raja dijawab,
"Tidak, ini tidak bagus!" dan raja tersebut menjebloskan
temannya ke penjara.
Kurang lebih setahun kemudian, Sang Raja pergi
berburu ke daerah yang berbahaya. Ia ditangkap oleh
sekelompok orang kanibal, kemudian dibawa ke desa
mereka. Mereka mengikat tangannya dan menumpuk kayu
bakar, bersiap untuk membakarnya.
Ketika mereka
mendekat untuk menyalakan kayu tersebut, mereka melihat
bahwa Sang Raja tidak mempunyai jempol. Karena
percaya pada tahayul, mereka tidak pernah makan orang
yang tidak utuh. Jadi mereka membebaskan raja itu.
Dalam perjalanan pulang, raja tersebut ingat akan
kejadian yang menyebabkan dia kehilangan jempolnya dan
merasa menyesal atas perlakuannya terhadap teman
baiknya. Raja langsung pergi ke penjara untuk berbicara

Berkat Yang Tersamar

71

dengan temannya. "Kamu benar, " katanya, "baguslah
bahwa aku kehilangan jempolku." Dan ia menceritakan
kejadian yang baru dialaminya kepada temannya itu.
"Saya menyesal telah menjebloskan kamu ke penjara
begitu lama. Saya telah berlaku jahat kepadamu." "Tidak,"
kata temannya, "Ini bagus!". "Apa maksudmu, 'Ini
bagus!'? Bagaimana bisa bagus, aku telah mengirim kamu
ke penjara selama satu tahun." Temannya itu menjawab,
"Kalau kamu tidak memenjarakan aku, aku tadi pasti
bersamamu."
Jika kita dapat mengikuti sikap teman raja di atas,
yang dengan rela menerima setiap peristiwa baik maupun
buruk dalam hidup kita, niscaya suatu hari nanti kita akan
menyadari adanya berkat-berkat yang tersamar dalam
setiap peristiwa yang kita alami.
(Anonymous)
Renovasi Iman 17:

“Saya akan memandang setiap kejadian atau peristiwa baik
maupun buruk sebagai suatu kebaikan bagi diriku”
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Menabur Yang Bagaimana?
Sudah banyak mungkin anda mendengar ajaran
tentang kunci sukses meraih berkat-berkat dari pendeta
atau pengkotbah di gereja atau melalui buku-buku yang
anda baca.
Kebanyakan mereka mengajar anda tentang prinsip
tabur tuai. Semakin banyak menabur maka semakin
banyak pula yang akan dituai.
Memang benar bahwa bila anda menabur benih
jagung di ladang maka dalam beberapa bulan anda akan
menuai jagung dari ladang itu dalam jumlah yang lebih
banyak. Hukum tabur tuai berlaku disitu.
Bila anda menabur benih padi, maka dalam waktu
kira-kira 3-4 bulan anda akan menuai hasil panen padi
yang melebihi jumlah benih yang ditabur.
Tapi saya menduga prinsip tabur tuai yang anda
pahami adalah sebatas memberi persembahan. Oleh
karena itu saya merasa terbeban untuk memberikan
pemahaman yang lengkap kepada anda.
Prinsip tabur tuai yang bagaimana yang seharusnya
kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya?
Pengertian menabur yang harus kita pahami dan terapkan
ada dua yaitu:
1. Menabur adalah memberi
Anda mungkin sudah belajar tentang hukum
menabur dan menuai secara ekonomi menurut ajaran
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pendeta atau buku rohani yang anda baca. Pada dasarnya
mereka mengajar kita untuk banyak memberi karena lebih
berkat memberi daripada menerima.
Prinsip-prinsip
tersebut adalah benar dan sesuai dengan ajaran firman
Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan hal ini dalam
Lukas 6:38,
Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik,
yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah ke
luar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran
yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan
kepadamu."
Ada banyak ayat dalam Alkitab yang menyinggung
soal memberi dan kita sebagai orang percaya haruslah
menjadi orang-orang yang murah hati dalam hal memberi.
Karena orang yang dipenuhi kasih Allah pastilah akan rela
memberi. Mungkin anda bingung memberi kepada siapa?
Berilah kepada orang yang memerlukan dan ikutilah
dorongan Roh Kudus dalam hati anda. Jadi bisa siapa saja
yang memerlukan pemberian itu, apakah gereja anda,
pendeta, sesama anggota jemaat, orang-orang di luar
lingkungan gereja anda, orang-orang dari agama lain dan
masyarakat umumnya yang mungkin membutuhkan
bantuan anda. Dari perbuatan-perbuatan itu, orang akan
melihat dan merasakan kasih Allah melalui hidup kita.
Dalam Amsal 28:27 tertulis,
“Siapa memberi kepada orang miskin tak akan
berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan
sangat dikutuki.”
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Dan di Amsal 11:25 tertulis,
“Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa
memberi minum, ia sendiri akan diberi minum.”
Berilah dengan kasih. Jangan memberi dengan
motivasi akan memperoleh kekayaan berlipat-lipat.
Berikanlah sesuai dengan dorongan Roh Kudus
berdasarkan Firman Tuhan.
Tuhan Yesus juga mau agar kita sebagai anak-anakNya tidak bersikap pelit dalam memberi dan tidak tamak
soal harta. Janganlah kita hanya mementingkan diri sendiri
tetapi harus memperhatikan sesama kita juga. Hal ini
secara tersirat dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil
Matius 6:19-20
"Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi;
di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri
membongkar serta mencurinya.
Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga;
di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan
pencuri tidak membongkar serta mencurinya.”
Memberi harus dengan motivasi yang tulus dan
dilandaskan kasih serta tanpa harapan bahwa akan ada
balasan dari orang yang kita beri. Tuhan yang akan
membalas setiap kebaikan kita.
Memberi juga jangan didasarkan pada harapan akan
memperoleh balasan berkat 30, 60 dan sampai 100 kali
lipat, tetapi lakukanlah dengan berdasarkan kasih Tuhan.
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2. Menabur berarti bekerja atau berinvestasi
Dalam kitab Kejadian 26:12 tertulis,
“Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu
juga ia mendapat hasil seratus kali lipat; sebab ia
diberkati TUHAN.”
Menabur yang dimaksud dalam ayat diatas adalah
menaburkan benih di ladang dan benih-benih itu
bertumbuh serta menghasilkan 100 kali lipat karena berkat
Tuhan.
Menabur yang dilakukan Ishak merupakan suatu
tindakan investasi. Jadi kalau kita mau diberkati kita harus
berinvestasi atau bekerja.
Dengan bekerja atau berinvestasi, maka kita akan
memperoleh hasil.
Dan hasil itu kita pakai untuk
memuliakan Tuhan sebagaimana tertulis dalam Amsal 3:9
“Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil
pertama dari segala penghasilanmu”
Investasi tidak selalu berarti mengeluarkan modal
uang yang besar dan tidak melulu soal uang. Investasi bisa
berupa waktu, tenaga, dan pikiran.
Ada seorang ibu yang telah ditinggalkan oleh
suaminya karena meninggal. Ibu ini yang biasanya
menggantungkan hidupnya kepada sang suami,
kebingungan karena tidak punya pekerjaan dan
penghasilan, sementara anak-anak mereka butuh biaya
untuk sekolah dan makan sehari-hari.
Keahlian atau keterampilan khusus tertentu tidak
dia miliki sehingga sangat kecil kemungkinan baginya
untuk diterima di perusahaan apalagi umurnya yang sudah
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tua bakal menjadi pertimbangan yang memberatkan. Mau
buka usaha, tapi modal tidak ada.
Dalam kegelisahan hati dan pergumulannya, ia
masih punya keyakinan dan harapan dalam Tuhan Yesus
Kristus. Ia belum putus asa, namun ia tidak tahu apa yang
harus dikerjakan.
Suatu kali, ibu ini pergi ke sebuah pasar, tidak ada
yang hendak dia beli disana, tapi ia bermaksud untuk
sekedar melihat-lihat barangkali ada sesuatu yang bisa dia
kerjakan di pasar tersebut dan menghasilkan uang untuk
mencukupi kebutuhan keluarganya.
Cukup lama ia memperhatikan aktivitas para
pedagang dan pembeli disana sampai matanya tertuju pada
sayuran kol dan wortel busuk yang dibuang di tempat
sampah.
Muncullah ide dalam pikiran ibu ini untuk meminta
kepada para pedagang wortel dan kol agar diijinkan
mengambil wortel dan kol yang sudah layu dan tidak laku
dijual. Tentu saja yang dimintanya adalah wortel dan kol
yang masih layak dimakan.
Permintaannya dikabulkan oleh para pedagang itu
dan mulailah ibu ini membuat jajanan gorengan bernama
“bala-bala” di pasar itu. Ia menjual gorengan tersebut di
pasar dan usahanya ini semakin hari semakin maju dan
diberkati Tuhan. Ia tidak hanya menjual “bala-bala” tapi
juga pisang goreng, tahu isi dan lain-lain.
Hasil usahanya cukup untuk mencukupi
kebutuhannya bersama anak-anak bahkan sampai anakanaknya bisa duduk di bangku kuliah hingga selesai.
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Berkat Tuhan Yang Menjadikan Kaya
Banyak orang menjadi sombong ketika sudah
menjadi kaya materi. Ketika kita berada di puncak, kita
seringkali merasa bangga dengan prestasi diri kita.
Memang benar kita sudah berusaha dan bekerja tetapi
harus kita ketahui bahwa kekayaan yang kita miliki
semata-mata adalah berkat Tuhan.
Amsal 10:22 mengatakan,
Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak
akan menambahinya.
Ayat itu mengandung makna bahwa semua
kekayaan yang dimiliki seseorang adalah karena
kemurahan Tuhan. Jadi janganlah kita sombong bila sudah
banyak harta. Kita harus tetap rendah hati dan ingat pada
Tuhan dan selalu peduli kepada sesama.
Di dalam Ulangan 11:26-27 tertulis,
“Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini
berkat dan kutuk:
berkat, apabila kamu mendengarkan perintah TUHAN,
Allahmu, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini.”
Anda ingin diberkati jasmani dan rohani?
Menaburlah dalam arti memberi dan juga bekerja serta
taatilah perintah Tuhan.
Renovasi Iman 18:
“Saya mengerti dan akan menerapkan prinsip menabur dan
menuai sesuai dengan Firman Tuhan”
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Tujuh Keajaiban Dunia
Sekelompok mahasiswa Geografi mendiskusikan
tujuh keajaiban dunia. Pada akhir pertemuan mahasiswamahasiswi itu diminta membuat kesimpulan. Walaupun
ada perbedaan-perbedaan, namun sebagian besar setuju
bahwa ke tujuh keajaiban dunia adalah:
Piramid di Mesir, Taj Mahal, Taman Gantung di Babel,
Terusan Panama, Gedung Empire State Building, Basilika
St. Petrus dan Tembok Besar Cina.
Ketika mengumpulkan hasil jawaban, dosen
mereka melihat, ada seorang mahasiswi, sorang gadis
pendiam, yang belum mengembalikan jawabannya. Dosen
itu bertanya apakah ada kesulitan. Gadis itu menjawab,
“Ya sedikit. Saya tidak dapat memilihnya karena terlalu
banyak.”
Guru itu berkata, Coba bacakan apa yang telah
kamu tuliskan, mungkin kita bisa membantu. Gadis itu
ragu-ragu, kemudian membaca jawabannya, “Saya kira
Tujuh Kejaiban Dunia adalah merasa dan mengecap,
melihat dan mendengar, dan kemudian, mencium,
menghampiri dan mengasihi.”
Memang mudah bagi kita menganggap hasil kerja
manusia sebagai keajaiban-keajaiban, tetapi kita sering
mengabaikan hasil kerja Tuhan dan menganggapnya
sebagai hal yang biasa. (Anonymous)
Renovasi Iman 19:

“Saya bangga dan kagum akan karya Tuhan di hidupku.”
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Bersedia Untuk Belajar
Banyak orang ingin sukses tetapi hanya sedikit
dari mereka yang mau berkorban untuk meraihnya. Kita
semua ingin meraih cita-cita ‘setinggi langit’, tapi
kebanyakan dari kita malas untuk menapaki setiap anak
tangga untuk menuju kesana.
Ada sebuah perkataan bijaksana yang mengatakan,
“Orang-orang yang ada di puncak gunung, tidak dengan
otomatis berada disana, tetapi mereka berusaha keras
untuk mendaki dan mencapainya.”
Sebuah perkataan yang menekankan pentingnya sebuah
pengorbanan dan bahwa setiap kesuksesan merupakan
hasil dari sebuah proses perjalanan panjang.
Kita tidak akan pernah bisa merakit sebuah
komputer tanpa terlebih dulu belajar bagaimana
merakitnya. Kita tidak akan pernah bisa menjadi seorang
ahli bedah tanpa melalui proses belajar dan praktek yang
panjang.
Seringkali proses yang harus kita lalui bernama
“kegagalan”. Pernahkah kita menyadari bahwa kegagalan
sesungguhnya adalah sebuah proses? Bukankah kita sering
menganggap kegagalan sebagai sebuah kutuk dan aib?
Orang-orang besar yang tercatat dalam Alkitab pun
pernah mengalami kegagalan. Abraham pernah mengalami
kegagalan tetapi dia bangkit.
Raja Daud pernah
mengalami kegagalan namun dia tidak terus menerus
terpuruk dalam kegagalan.

Bersedia Untuk Belajar

80

Kegagalan akan membuat kita semakin kuat dan
berhati-hati dalam mengambil keputusan di masa depan.
Orang yang tidak pernah gagal belum memiliki ‘senjata’
yang ampuh untuk menghadapi dan menghargai sebuah
kesuksesan.
Tuhan tidak pernah gagal, tetapi manusia diijinkan
Tuhan
mengalami
kegagalan
untuk
menyadari
keterbatasannya dan agar selalu menggantungkan
harapannya kepada Tuhan semata.
Seorang tukang tambal ban akan terus menjadi
tukang tambal ban bila dia tidak mau berpikir, belajar, dan
berusaha menjadi lebih daripada itu. Demikian pula
seorang buruh perusahaan, akan tetap menjadi buruh
seumur hidup bila ia tidak mau berpikir, belajar dan
berusaha menjadi lebih daripada itu.
Semuanya terletak pada anda sendiri. Tuhan tidak
membatasi kita untuk menjadi orang-orang tertentu, tetapi
kitalah yang sering membatasi diri kita sendiri untuk
menjadi orang-orang tertentu itu.
Bila anda mau menjadi lebih daripada siapa anda
hari ini, maka anda harus belajar dan meningkatkan
keahlian serta kompetensi. Lihatlah ke depan, dan
pandanglah diri anda sebagaimana visi yang Tuhan berikan
bagi anda. Jangan takut menghadapi konsekuensi,
tantangan ataupun kegagalan, karena semuanya itu
merupakan proses yang harus dijalani untuk menjadikan
anda kuat dan berhasil.
Yeremia 29:11 mengatakan bahwa Tuhan mau
memberikan hari depan yang penuh dengan harapan
kepada kita. Maukah kita meresponinya dengan baik?
Renovasi Iman 20:
“Saya mau terus belajar dan meningkatkan keahlian serta
kompetensi diri saya agar siap menerima berkat Tuhan.”
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Siap Menghadapi Kehilangan
Alkisah, seorang lelaki keluar dari pekarangan
rumahnya, berjalan tak tentu arah dengan rasa putus asa.
Sudah cukup lama ia menganggur. Kondisi finansial
keluarganya morat-marit. Sementara para tetangganya
sibuk memenuhi rumah dengan barang-barang mewah, ia
masih bergelut memikirkan cara memenuhi kebutuhan
pokok keluarganya sandang dan pangan. Anak anaknya
sudah lama tak dibelikan pakaian, istrinya sering marahmarah karena tak dapat membeli barang-barang rumah
tangga yang layak. Laki-laki itu sudah tak tahan dengan
kondisi ini, dan ia tidak yakin bahwa perjalanannya kali
inipun akan membawa keberuntungan, yakni mendapatkan
pekerjaan.
Ketika laki-laki itu tengah menyusuri jalanan sepi,
tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu.
Karena merasa
penasaran ia membungkuk dan mengambilnya. "Uh,
hanya sebuah koin kuno yang sudah penyok-penyok,"
gerutunya kecewa. Meskipun begitu ia membawa koin itu
ke sebuah bank. "Sebaiknya koin in Bapak bawa saja ke
kolektor uang kuno," kata teller itu memberi saran. Lelaki
itupun mengikuti anjuran si teller, membawa koinnya ke
kolektor. Beruntung sekali, si kolektor menghargai koin
itu senilai 30 dollar.
Begitu
senangnya,
lelaki
tersebut
mulai
memikirkan apa yang akan dia lakukan dengan rejeki
nomplok ini. Ketika melewati sebuah toko perkakas,
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dilihatnya beberapa lembar kayu sedang diobral. Dia bisa
membuatkan beberapa rak untuk istrinya karena istrinya
pernah berkata mereka tak punya tempat untuk menyimpan
jambangan dan stoples.
Sesudah membeli kayu seharga 30 dollar, dia
memanggul kayu tersebut dan beranjak pulang. Di tengah
perjalanan dia melewati bengkel seorang pembuat mebel.
Mata pemilik bengkel sudah terlatih melihat kayu yang
dipanggul lelaki itu. Kayunya indah, warnanya bagus, dan
mutunya terkenal. Kebetulan pada waktu itu ada pesanan
mebel. Dia menawarkan uang sejumlah 100 dollar kepada
lelaki itu. Terlihat ragu-ragu di mata laki-laki itu, namun
pengrajin itu meyakinkannya dan dapat menawarkannya
mebel yang sudah jadi agar dipilih lelaki itu. Kebetulan di
sana ada lemari yang pasti disukai istrinya. Dia menukar
kayu tersebut dan meminjam sebuah gerobak untuk
membawa lemari itu. Dia pun segera membawanya
pulang.
Di tengah perjalanan dia melewati perumahan baru.
Seorang wanita yang sedang mendekorasi rumah barunya
melongok keluar jendela dan melihat lelaki itu mendorong
gerobak berisi lemari yang indah. Si wanita terpikat dan
menawar dengan harga 200 dollar. Ketika lelaki itu
nampak ragu-ragu, si wanita menaikkan tawarannya
menjadi 250 dollar. Lelaki itupun setuju. Kemudian
mengembalikan gerobak ke pengrajin dan beranjak pulang.
Di pintu desa dia berhenti sejenak dan ingin
memastikan uang yang ia terima. Ia merogoh sakunya dan
menghitung lembaran bernilai 250 dollar. Pada saat itu
seorang
perampok
keluar
dari
semak-semak,
mengacungkan belati, merampas uang itu, lalu kabur. Istri
si lelaki kebetulan melihat dan berlari mendekati suaminya
seraya berkata, "Apa yang terjadi? Engkau baik saja kan?
Apa yang diambil oleh perampok tadi? Lelaki itu
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mengangkat bahunya dan berkata, "Oh, bukan apa-apa.
Hanya sebuah koin penyok yang kutemukan tadi pagi".
Memang, ada beragam cara menyikapi kehilangan.
Semoga kita termasuk orang yang bijak menghadapi
kehilangan dan sadar bahwa sukses hanyalah TITIPAN
Tuhan. Benar kata orang bijak, manusia tak memiliki apaapa kecuali pengalaman hidup. Bila kita sadar kita tak
pernah memiliki apapun, kenapa harus tenggelam dalam
kepedihan yang berlebihan? (The Healing Stories, GW Burns)
Cerita diatas disampaikan untuk memberikan
kesadaran kepada kita bahwa bangkrut atau kehilangan
harta bukanlah akhir dari segalanya tetapi hanyalah sebuah
proses yang harus kita lewati.
Siapa yang mau bangkrut? Pasti tidak ada. Tetapi
kalau bangkrut itu atas seijin Tuhan, kita tidak akan bisa
menolaknya. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk
kita, maka apabila membuat kita bangkrut adalah jalan
terbaik agar kita menjadi lebih baik, Tuhan pasti akan
melakukan hal itu.
Kita sering tidak mengerti mengapa bangkrut itu
diijinkan Tuhan, tetapi saya ingin kita semua mengerti
bahwa bangkrut itu juga Alkitabiah. Ingatlah Ayub yang
mengalami kebangkrutan dan kemalangan sebagai ujian
atas iman dan kesetiaannya kepada Tuhan. Apa yang
paling berharga dari Ayub diambil daripadanya dan itu
adalah hal yang sangat berat untuk dihadapi.
Percayalah bahwa kalau anda mengalami
kebangkrutan yang tidak terelakkan dalam bisnis, maka itu
adalah proses supaya anda lebih dekat kepada Tuhan.
Renovasi Iman 21:
Bangkrut bukanlah akhir segala-galanya tetapi proses iman
yang diijinkan Tuhan agar kita makin dekat kepada-Nya.
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SMS
Dalam sebuah kebaktian minggu, saya mendengar
sebuah perkataan dari pendeta yang berkotbah saat itu
bahwa salah satu ciri-ciri manusia sekarang ini ialah suka
SMS.
Bagi anda yang punya handphone pasti merasakan
kebenaran dari pernyataan tersebut. Kita memang suka
mengirimkan pesan kepada teman, saudara atau siapapun
melalui sms dari handphone kita.
Tapi rupanya maksud pendeta tadi bukanlah soal
sms dari handphone. SMS yang dimaksudkannya adalah
sebuah singkatan dari “Senang Melihat orang lain Susah”.
Oh ya? Apakah orang Indonesia senang melihat
orang lain susah? Jawabannya benar! Kalau mau jujur
pada diri kita sendiri, maka kita lebih sering senang
melihat orang lain susah daripada tidak senangnya.
Kalau ada tetangga kita yang ditimpa kesusahan
maka kita diam-diam dalam hati merasakan ‘sukacita’.
Waduh… bener-bener kelewatan kita ini.
Pendeta tadi melanjutkan soal sms yang
disampaikannya. Rupanya ada kepanjangan yang lain dari
sms itu yaitu, “Susah Melihat orang lain Senang”. Ya
ampun, kok bener lagi ya kata pendeta itu. Persis seperti
apa yang selama ini menjadi sifat kita.
Kalau ada tetangga atau teman kita punya mobil
baru, hati kita menjadi susah dan gelisah. Kalau usaha
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teman atau tetangga kita berhasil, maka hati kita menjadi
gundah gulana dan tak bisa tenang.
Wah… kalau demikian halnya maka kita adalah
orang-orang yang malang karena tidak bisa rela melihat
kebaikan terjadi pada orang lain. Bila kita seperti itu maka
sebenarnya tidak ada kasih dalam diri kita dan kita akan
terjerumus dalam pikiran dan imajinasi buruk tentang diri
sendiri dan orang lain serta tidak bisa mensyukuri apapun.
Kita tidak boleh munafik dengan berpura-pura
senang padahal tidak, berpura-pura sedih padahal gembira
ria.
Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 12:15,
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan
menangislah dengan orang yang menangis!
Bukan dengan maksud agar kita menjadi orang
yang suka berpura-pura dan bisa akting sedih dan gembira,
Rasul Paulus sungguh-sungguh menginginkan agar kita
memiliki hati yang bersimpati dan berempati terhadap
keadaan sesama kita.
Dalam Roma 12:9 dikatakan,
Hendaklah kasih itu jangan pura-pura!
Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Maukah kita menjadi orang yang dipulihkan
hatinya menjadi bersih dan kudus sehingga kita menjadi
orang yang “Senang Melihat orang lain Senang” dan
“Susah Melihat orang lain Susah?”
Renovasi Iman 22:
Saya mau menjadi orang yang memiliki kasih yang tulus
kepada sesama yang ditunjukkan melalui sikap yang tulus.
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Bobot Sebuah Doa
Louise Redden, seorang ibu kumuh dengan baju
kumal, masuk ke dalam sebuah supermarket. Dengan
sangat terbata-bata dan dengan bahasa yang sopan ia
memohon agar diperbolehkan mengutang.
Ia
memberitahukan bahwa suaminya sedang sakit dan sudah
seminggu tidak bekerja. Ia memiliki tujuh anak yang
sangat membutuhkan makan. John Longhouse, si pemilik
supermarket, mengusir dia keluar.
Sambil terus
menggambarkan situasi keluarganya, si ibu terus
menceritakan tentang keluarganya. "Tolonglah, Pak, Saya
janji akan segera membayar setelah aku punya uang." John
Longhouse tetap tidak mengabulkan permohonan tersebut.
"Anda tidak mempunyai kartu kredit, anda tidak
mempunyai garansi," alasannya.
Di dekat counter pembayaran, ada seorang
pelanggan lain, yang dari awal mendengarkan percakapan
tadi. Dia mendekati keduanya dan berkata: " Saya akan
bayar semua yang diperlukan Ibu ini." Karena malu, si
pemilik toko akhirnya mengatakan, "Tidak perlu, Pak.
Saya sendiri akan memberikannya dengan gratis. Baiklah,
apakah ibu membawa daftar belanja?" "Ya, Pak. Ini,"
katanya sambil menunjukkan sesobek kertas kumal.
"Letakkanlah daftar belanja anda di dalam timbangan, dan
saya akan memberikan gratis belanjaan anda sesuai dengan
berat timbangan tersebut." Dengan sangat ragu-ragu dan
setengah putus asa, Louise menundukkan kepala sebentar,
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menuliskan sesuatu pada kertas kumal tersebut, lalu
dengan kepala tetap tertunduk, meletakkannya ke dalam
timbangan.
Mata si pemilik toko terbelalak melihat jarum
timbangan bergerak cepat ke bawah.
Ia menatap
Pelanggan yang tadi menawarkan si ibu tadi sambil
berucap kecil, "Aku tidak percaya pada yang aku lihat." Si
Pelanggan baik hati itu hanya tersenyum. Lalu, si ibu
kumal tadi mengambil barang-barang yang diperlukan, dan
disaksikan oleh Pelanggan baik hati tadi, si Pemilik toko
menaruh belanjaan tersebut pada sisi timbangan yang lain.
Jarum timbangan tidak kunjung berimbang, sehingga si ibu
terus mengambil barang-barang keperluannya dan si
pemilik toko terus menumpuknya pada timbangan, hingga
tidak muat lagi. Si Pemilik toko merasa sangat jengkel dan
tidak dapat berbuat apa-apa. Karena tidak tahan, Si
pemilik toko diam-diam mengambil sobekan kertas daftar
belanja si Ibu kumal tadi. Dan ia-pun terbelalak. Di atas
kertas kumal itu tertulis sebuah doa pendek: "Tuhan,
Engkau tahu apa yang hamba perlukan.
Hamba
menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu." Si Pemilik
toko terdiam.
Si Ibu, Louise, berterima kasih kepadanya, dan
meninggalkan toko dengan belanjaan gratisnya.
Si
Pelanggan baik hati bahkan memberikan selembar uang 50
dollar kepadanya. Si Pemilik toko kemudian mencek dan
menemukan bahwa timbangan yang dipakai tersebut
ternyata rusak.
Ternyata memang hanya Tuhan yang tahu bobot
sebuah doa. (Anonymous)
Renovasi Iman 23:
Tuhan maha tahu apa yang saya perlukan. Saya percaya
bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa saya.
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Traktat Terakhir
Pada setiap Minggu siang, yaitu sesudah ibadah
pagi berakhir, Pak Pendeta dengan anak laki-lakinya yang
berumur 11 tahun selalu pergi ke kota untuk membagikan
traktat.
Namun pada hari Minggu siang itu udara di luar
terasa sangat dingin karena hujan telah menyirami bumi
sejak pagi. Ketika saat untuk membagikan traktat tiba,
anak laki-laki itu mulai bersiap-siap mengenakan baju
hangatnya dan berkata, "Aku sudah siap, Pa!" "Siap untuk
apa?" Pendeta itu menjawab. "Pa, bukankah ini waktu bagi
kita untuk membagikan traktat-traktat ini?". Pendeta itu
menjawab, "Nak... di luar udara sangat dingin dan hujan
masih turun." Anak itu memandang papanya dengan
penuh keheranan, "Tapi Pa, meskipun hujan turun,
bukankah masih ada banyak orang yang belum mengenal
Yesus dan mereka nanti akan masuk neraka?" Pendeta itu
menjawab, "Tapi nak... aku tidak ingin pergi dalam cuaca
seperti ini." Dengan sedih anak itu memohon, "Pa... aku
harus pergi, boleh, kan?" Pendeta itu ragu-ragu sejenak lalu
berkata, "Kamu tetap ingin pergi? Kalau begitu, ini traktattraktatnya dan hati-hatilah di jalan, ya." "Terima kasih,
Pa!!!" Lalu anak itu bergegas meninggalkan rumah dan
pergi menembus hujan dan udara luar yang sangat dingin.
Anak laki-laki berusia sebelas tahun ini berjalan di
sepanjang jalan- jalan kota sambil membagi-bagikan
traktat Injil dari rumah ke rumah. Setiap orang yang
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ditemuinya di jalan diberinya traktat. Sesudah 2 jam
berjalan di tengah-tengah hujan, anak ini menggigil
kedinginan tapi masih ada satu traktat Injil terakhir yang
masih di tangannya. Lalu ia berhenti di suatu sudut jalan
dan mencari seseorang yang dapat diberinya traktat, tapi
jalanan itu sudah sepi sama sekali. Lalu ia menuju ke
rumah pertama yang dilihatnya di ujung jalan itu. Ia
berjalan mendekati pintu depan rumah itu dan
membunyikan bel. Setelah ia memencet bel, tidak ada
jawaban dari dalam. Lalu ia memencet bel lagi dan lagi,
tapi tetap tidak ada jawaban. Ditunggunya lagi beberapa
waktu, namun masih saja tidak ada jawaban. Akhirnya,
anak laki-laki ini memutuskan untuk pergi, tapi ada sesuatu
yang mencegah keinginannya untuk pergi, maka sekali
lagi, dia menuju pintu, memencet bel dan mengetuk pintu
keras-keras dengan tangannya. Ia menunggu, ada perasaan
kuat yang membuatnya tetap ingin menunggu di depan
rumah itu. Dia memencet bel lagi, dan kali ini pintu itu
perlahan-lahan dibuka.
Nampak seorang wanita yang berwajah sedih
berdiri di depan pintu. Wanita itu dengan pelan bertanya,
"Ada apa, nak? Apa yang dapat kulakukan untukmu?"
Dengan mata bersinar-sinar dan tersenyum, anak laki-laki
ini berkata, "Ibu, maafkan aku karena mengganggumu, tapi
aku hanya ingin mengatakan bahwa Yesus sungguhsungguh mengasihimu, dan aku datang ke rumah ini untuk
memberikan traktat Injil terakhir yang aku miliki. Traktat
Injil ini akan menolong Ibu untuk dapat mengetahui segala
sesuatu tentang Yesus dan Kasih-Nya yang besar." Anak
itu memberikan traktat terakhirnya kepada wanita itu dan
ia segera pergi. Saat beranjak pergi, wanita itu berkata,
"Terima kasih, Nak! Tuhan memberkatimu!" Hari Minggu
berikutnya, Pak Pendeta, papa dari anak laki-laki tadi,
berdiri di balik mimbar dan memulai ibadahnya dengan
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pertanyaan, "Adakah di antara jemaat yang ingin
memberikan kesaksian atau ingin membagikan sesuatu?"
Di barisan kursi paling belakang, seorang wanita terlihat
perlahan-lahan berdiri. Saat ia mulai bicara, nampak
wajahnya berseri-seri dan ia berkata, "Tidak satupun di
antara anda yang mengenal aku. Aku belum pernah ke
gereja ini sebelumnya. Anda perlu ketahui, hari Minggu
yang lalu aku bukanlah seorang Kristen. Suamiku telah
meninggal beberapa waktu yang lalu dan meninggalkan
aku sendiri di dunia ini." "Hari Minggu yang lalu," lanjut
wanita itu, "dinginnya hatiku melebihi dinginnya cuaca dan
hujan di luar rumah. Aku berpikir aku tidak kuat dan tidak
sanggup lagi untuk hidup.
Lalu aku mengambil tali dan sebuah kursi,
kemudian naik tangga menuju ke loteng rumah. Aku
mengencangkan ikatan tali kuat-kuat di palang kayu
penopang atap, lalu berdiri di kursi dan mengikatkan ujung
tali yang lain di leherku. Aku berdiri di kursi itu dengan
hati yang hancur. Saat aku hendak menendang kursi itu,
tiba-tiba bel rumahku berbunyi nyaring." "Aku menunggu
beberapa saat sambil bertanya dalam hati, 'siapakah yang
membunyikan bel itu?'. Aku menunggu lagi, karena bel itu
berkali-kali berbunyi dan semakin lama kedengarannya
semakin nyaring, apalagi ketika terdengar ketokan pintu.
'Siapa yang melakukan hal ini?' tanyaku dalam hati, 'Tak
ada orang yang pernah membunyikan bel rumah dan
mengunjungiku'.
Lalu aku mengendorkan ikatan di leherku dan bel
yang berbunyi mengiringi langkahku menuju pintu depan
di lantai bawah." "Ketika kubuka pintu, aku hampir tidak
percaya dengan apa yang aku lihat, karena di teras
rumahku berdiri seorang anak anak laki-laki yang belum
pernah aku lihat sebelumnya. Wajahnya berseri-seri
seperti malaikat dan senyumnya... oh aku tidak dapat
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menggambarkannya pada anda! Dan perkataan yang
diucapkannya sungguh menyentuh hatiku yang telah lama
beku, 'Ibu, aku hanya ingin mengatakan bahwa Yesus
sungguh-sungguh mengasihimu.' Lalu dia memberiku
traktat Injil yang saat ini kupegang." "Saat malaikat kecil
itu menghilang dari rumahku, menembus dingin udara dan
hujan, aku menutup pintu dan membaca setiap kata dalam
traktat Injil ini. Aku kembali ke loteng untuk mengambil
tali dan kursi yang akan kupakai untuk bunuh diri, karena
aku sudah tidak membutuhkannya lagi.
Anda lihat, sekarang aku seorang Anak Raja yang
bahagia dan karena ada alamat gereja ini di bagian
belakang traktat, maka aku datang ke tempat ini untuk
mengucapkan terima kasih pada malaikat kecil yang datang
tepat pada waktu aku membutuhkannya. Tindakannya itu
telah menyelamatkan jiwaku dari hukuman neraka yang
kekal." Seluruh jemaat di gereja itu meneteskan air mata.
Seiring dengan pujian syukur yang dinaikkan untuk
memuliakan Raja, yang bergema di setiap sudut bangunan
gereja, Pak Pendeta turun dari mimbar dan pergi menuju ke
bangku di barisan depan, tempat dimana "malaikat kecil"
itu duduk. Pak Pendeta itu menangis tak tertahankan
dalam pelukan anaknya.
(Anonymous)
Renovasi Iman 24:
“Saya mau membagikan kekayaan rohani yang telah saya
miliki kepada orang-orang di sekitar saya yang
memerlukan.”
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Ayah… Maafkan Aku
Sepasang suami isteri - seperti pasangan lain di
kota-kota besar meninggalkan anak-anak diasuh pembantu
rumah sewaktu bekerja. Anak tunggal pasangan ini,
perempuan cantik berusia tiga setengah tahun. Sendirian ia
di rumah dan kerap kali dibiarkan pembantunya karena
sibuk bekerja di dapur.
Bermainlah dia bersama ayun-ayunan di atas
buaian yang dibeli ayahnya, ataupun memetik bunga dan
lain-lain di halaman rumahnya.
Suatu hari dia melihat sebatang paku karat. Dan ia
pun mencoret lantai tempat mobil ayahnya diparkirkan,
tetapi karena lantainya terbuat dari marmer maka coretan
tidak kelihatan. Dicobanya lagi pada mobil baru ayahnya.
Ya... karena mobil itu bewarna gelap, maka coretannya
tampak jelas. Apalagi anak-anak ini pun membuat coretan
sesuai dengan kreativitasnya.
Hari itu ayah dan ibunya bermotor ke tempat kerja
karena ingin menghindari macet. Setelah sebelah kanan
mobil sudah penuh coretan maka ia beralih ke sebelah kiri
mobil. Dibuatnya gambar ibu dan ayahnya, gambarnya
sendiri, lukisan ayam, kucing dan lain sebagainya
mengikut imaginasinya. Kejadian itu berlangsung tanpa
disadari oleh si pembantu rumah.
Saat pulang petang, terkejutlah pasangan suami istri
itu melihat mobil yang baru setahun dibeli dengan bayaran
angsuran yang masih lama lunasnya. Si bapak yang belum
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lagi masuk ke rumah ini pun terus menjerit, "Kerjaan siapa
ini !!!" Pembantu rumah yang tersentak dengan jeritan itu
berlari keluar. Mukanya merahpadam ketakutan melihat
wajah bengis tuannya. Sekali lagi diajukan pertanyaan
keras kepadanya, dia terus mengatakan “Saya tidak tahu,
tuan." "Kamu dirumah sepanjang hari, apa saja yg kau
lakukan?" hardik si isteri lagi.
Si anak yang mendengar suara ayahnya, tiba-tiba
berlari keluar dari kamarnya. Dengan penuh manja dia
berkata "DIta yang membuat gambar itu ayahhh..
cantikkan!" katanya sambil memeluk ayahnya sambil
bermanja seperti biasa. Si ayah yang sudah hilang
kesabaran mengambil sebatang ranting kecil dari pohon di
depan rumahnya, terus dipukulkannya berkali-kali ke
telapak tangan anaknya. Si anak yang tak mengerti apaapa menagis kesakitan, pedih sekaligus ketakutan. Puas
memukul telapak tangan, si ayah memukul pula belakang
tangan anaknya.
Sedangkan Si ibu cuma mendiamkan saja, seolah
merestui dan merasa puas dengan hukuman yang
dikenakan. Pembantu rumah terbengong, tidak tahu harus
berbuat apa. Si ayah cukup lama memukul-mukul tangan
kanan dan kemudian ganti tangan kiri anaknya. Setelah si
ayah masuk ke rumah diikuti si ibu, pembantu rumah
tersebut menggendong anak kecil itu, membawanya ke
kamar.
Dia terperanjat melihat telapak tangan dan belakang
tangan si anak kecil luka-luka dan berdarah. Pembantu
rumah memandikan anak kecil itu. Sambil menyiramnya
dengan air, dia ikut menangis. Anak kecil itu juga
menjerit-jerit menahan pedih saat luka-lukanya itu terkena
air. Lalu si pembantu rumah menidurkan anak kecil itu. Si
ayah sengaja membiarkan anak itu tidur bersama pembantu
rumah. Keesokkan harinya, kedua belah tangan si anak
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bengkak. Pembantu rumah mengadu ke majikannya.
"Oleskan obat saja!" jawab bapak si anak.
Pulang dari kerja, dia tidak memperhatikan anak
kecil itu yang menghabiskan waktu di kamar pembantu. Si
ayah konon mau memberi pelajaran pada anaknya. Tiga
hari berlalu, si ayah tidak pernah menjenguk anaknya
sementara si ibu juga begitu, meski setiap hari bertanya
kepada pembantu rumah. "Dita demam, Bu" jawab
pembantunya ringkas. "Kasih minum panadol aja," jawab
si ibu. Sebelum si ibu masuk kamar tidur dia menjenguk
kamar pembantunya. Saat dilihat anaknya Dita dalam
pelukan pembantu rumah, dia menutup lagi pintu kamar
pembantunya. Masuk hari keempat, pembantu rumah
memberitahukan tuannya bahwa suhu badan Dita terlalu
panas. "Sore nanti kita bawa ke klinik. Pukul 5.00 sudah
siap" kata majikannya itu. Sampai saatnya si anak yang
sudah lemah dibawa ke klinik. Dokter mengarahkan agar
ia dibawa ke rumah sakit karena keadaannya sudah serius.
Setelah beberapa hari di rawat inap dokter memanggil
bapak dan ibu anak itu. "Tidak ada pilihan.." kata dokter
tersebut yang mengusulkan agar kedua tangan anak itu
dipotong karena sakitnya sudah terlalu parah dan infeksi
akut.
"Ini sudah bernanah, demi menyelamatkan
nyawanya maka kedua tangannya harus dipotong dari siku
ke bawah" kata dokter itu. Si bapak dan ibu bagaikan
terkena halilintar mendengar kata-kata itu. Terasa dunia
berhenti berputar, tapi apa yang dapat dikatakan lagi.
Si ibu meraung merangkul si anak. Dengan berat
hati dan lelehan air mata isterinya, si ayah bergetar
tangannya menandatangani surat persetujuan pembedahan.
Keluar dari ruang bedah, selepas obat bius yang
disuntikkan habis, si anak menangis kesakitan. Dia juga
keheranan melihat kedua tangannya berbalut kasa putih.
Ditatapnya muka ayah dan ibunya. Kemudian ke wajah
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pembantu rumah. Dia mengerutkan dahi melihat mereka
semua menangis. Dalam siksaan menahan sakit, si anak
bersuara dalam linangan air mata. "Ayah.. ibu... Dita tidak
akan melakukannya lagi.... Dita tak mau lagi ayah pukul.
Dita tak mau jahat lagi... Dita sayang ayah.. sayang ibu.",
katanya berulang kali membuatkan si ibu gagal menahan
rasa sedihnya. "Dita juga sayang Mbok Narti." katanya
memandang wajah pembantu rumah, sekaligus membuat
wanita itu meraung histeris.
"Ayah.. kembalikan tangan Dita.
Untuk apa
diambil.. Dita janji tidak akan mengulanginya lagi!
Bagaimana caranya Dita mau makan nanti?... Bagaimana
Dita mau bermain nanti?... Dita janji tdk akan mencoretcoret mobil lagi, " katanya berulang-ulang.
Serasa hancur hati si ibu mendengar kata-kata
anaknya. Meraung-raung dia sekuat hati namun takdir
yang sudah terjadi tiada manusia dapat menahannya. Nasi
sudah jadi bubur. Pada akhirnya si anak cantik itu
meneruskan hidupnya tanpa kedua tangan dan ia masih
belum mengerti mengapa tangannya tetap harus dipotong
meski sudah minta maaf.
Tahun demi tahun kedua orang tua tersebut menahan
kepedihan dan kehancuran batin sampai suatu saat Sang
Ayah tak kuat lagi menahan kepedihannya dan wafat
diiringi tangis penyesalannya yang tak bertepi.
(Anonymous)
Renovasi Iman 25:
“Saya mengerti bahwa harta kekayaan duniawi tidak lebih
berharga daripada anak-anak yang dianugerahkan oleh
Tuhan kepadaku. Saya mau menghargai jiwa-jiwa mereka
yang masih kecil yang butuh kasih sayang dan teladan
iman kepada Kristus.”
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26
Surga Menantimu
Saya memacu sepeda motor dengan cepat menuju
ke sebuah rumah sakit. Baru saja kakak laki-laki saya,
Jonathan, menelepon dan memberitahukan bahwa mami,
panggilan untuk ibu saya, sedang berada di ruang gawat
darurat dan dalam kondisi tidak bernafas.
Perasaan saya bercampur aduk. Saya tidak rela
mami ‘pergi’ secepat ini.
Masih ada rencana-rencana
yang ingin saya wujudkan bersamanya. “Tuhan, ijinkanlah
mami hidup lebih lama, saya ingin menyenangkan hati
mami”, doa saya waktu itu.
Saya ingat kerinduan mami untuk mengadakan
safari pelayanan ke beberapa tempat di Cepu dan di
tempat-tempat lain di daerah Jawa Tengah. Ia ingin
melakukan kunjungan ke tempat-tempat dimana dulu ia
bersama papi melayani jemaat-jemaat Tuhan sekaligus
menemui para hamba Tuhan kenalan mereka disana.
Beberapa hari sebelumnya, saya sedang
berbincang-bincang dengan Jeni, istri saya, tentang
harapan-harapan kami untuk pergi bersama-sama dengan
papi dan mami dalam rangka pelayanan dan juga jalanjalan bersama.
“Oh Tuhan, tolonglah mami, biarkan dia hidup
lebih lama, aku akan melayanimu 100%”, begitu doa saya.
Sebuah doa yang bersyarat kepada Tuhan. Yah, seolaholah saya bisa menyogok Tuhan dengan tawaran melayani
Dia 100%.

Surga Menantimu

97

Saya berlari cepat mencari ruang UGD (Unit Gawat
Darurat) setelah memarkirkan sepeda motor. Sedikit kesal
hati ini karena petugas parkir agak lama memberikan
karcis kepada saya. Ia mendahulukan beberapa kendaraan
lain yang ada di belakang, padahal saya mau cepat sampai
dan melihat mami.
Begitu masuk ruang UGD, di sudut ruangan,
Jonathan sedang menelpon dengan mata agak sembab dan
terlihat panik. Ia menunjukkan ruang tempat mami sedang
ditangani.
Begitu pintu ruang itu terbuka, saya terkejut
melihat kondisi mami yang sudah terbaring lemas
meskipun para dokter dan perawat sedang berusaha
semampu mereka untuk menyelamatkan nyawanya.
Saya memegang kaki mami yang dingin dan
memijat-mijatnya sambil terus berdoa. Saya berharap ada
mukjizat dari Tuhan.
Adik laki-laki saya, Temmy, duduk tidak jauh dari
situ, menangis, sedangkan Papi duduk di dekatnya
sementara matanya dengan gelisah terus melihat mami dan
perjuangan para dokter serta perawat.
Sebanyak enam kali mereka memberikan kejutan
listrik di dada mami dan beberapa suntikan sudah diberikan
tetapi kondisi mami tetap tidak ada perkembangan. Para
dokter menyerah dan perawat mengatakan mereka sudah
berusaha semaksimal mungkin tetapi tetap tidak bisa.
Mami meninggal ? Oh Tuhan, mengapa secepat
itu Kau ambil mami? Saya bingung harus bagaimana.
Saya mendekati mami dan terlihat matanya terbuka. Di
monitor nampak grafik denyut jantungnya masih ada meski
terus melemah. Saya, Papi dan Jonathan berdoa sendirisendiri sambil bersuara di dekatnya. Saya persis berada di
samping kepalanya dan ketika selesai berdoa mata mami
tertutup. Grafik denyut jantungnya pun sudah rata.
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Temmy menangis dengan keras. Ia tidak bisa
terima mami sudah pergi untuk selamanya. Feiby, kakak
perempuan saya, yang ada di Tangerang, sangat terguncang
dan sedih. Ia dan keluarganya langsung ke Bandung
setelah mendengar kabar ini.
Mami dipanggil Tuhan pada umur 61 tahun 4
bulan dan 23 hari, meninggalkan seorang suami, empat
orang anak, tiga orang anak mantu dan enam orang cucu.
Ini adalah peristiwa yang diluar perkiraan. Saya
pikir mami masih akan melihat cucu-cucunya kuliah.
Kenangan-kenangan bersamanya terus bermunculan satu
persatu. Saya benar-benar kehilangan seorang ibu yang
baik dan penuh kasih sayang.
Mengapa hidup manusia demikian singkat ?
Seandainya saja manusia bisa hidup lebih lama mungkin
akan ada banyak kesempatan untuk merasakan
kebahagiaan bersama. Pertanyaan dan pernyataan diatas
hanyalah sepenggal dari sekian banyak ungkapan yang bisa
dilontarkan atas kondisi kehidupan manusia dan misteri
kematian.
Benarkah hidup lebih lama di dunia akan membuat
kita bahagia? Bukankah di dunia ini ada begitu banyak
kesusahan, penderitaan dan air mata? Orang paling kaya
sekalipun tidak akan pernah mencapai kebahagiaan yang
hakiki dari gelimang harta dan kesenangan dunia.
Saya ingat kata-kata mami yang seringkali
mengungkapkan kerinduannya untuk semakin dekat
dengan Tuhan. Bahkan 2 hari sebelum kepergiannya,
mami mengatakan dalam kesaksian di kaum wanita gereja
bahwa bila Tuhan ingin memanggilnya pulang, maka mami
ingin Tuhan memanggilnya secara langsung tanpa harus
dirawat di rumah sakit.
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Sebuah permintaan yang mulia karena saya tahu
mami sama sekali tidak ingin merepotkan anak-anak
dengan biaya-biaya perawatan rumah sakit yang mahal.
Saya kembali teringat pada doa saya ketika mami
berada di UGD bahwa saya ingin mami hidup lebih lama
karena saya ingin menyenangkan hatinya. Di dalam hati
saya seperti ada suara mengatakan bahwa kesenangan yang
terbaik sekalipun yang ada di dunia ini, tidak dapat
menandingi kesenangan dan sukacita sorgawi yang telah
dirasakan oleh mami dalam Kerajaan Allah.
Dalam Filipi 1:21 tertulis,
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah
keuntungan.
Ya! Mati adalah keuntungan karena kita masuk ke
dalam kekekalan yang penuh sukacita tanpa air mata dan
penderitaan. Sukacita yang tidak dapat dikalahkan oleh
daya tarik dunia.
Kematian adalah pintu masuk kepada kehidupan
kekal yang penuh sukacita tak terlukiskan dan tak
terkatakan. Roh kita kembali kepada Allah Bapa di sorga
dan merasakan kuasa dan kasih Allah melingkupi dan
memenuhi seluruh keberadaan kita.
Saya bersyukur karena Tuhan Yesus telah datang
menebus segala dosa manusia sehingga setiap orang yang
percaya kepada-Nya memperoleh jaminan hidup kekal di
sorga.
Tuhan mengingatkan saya untuk tetap melayaniNya bahkan dengan lebih baik lagi meskipun mami
meninggal, karena Tuhan justru ingin agar saya dan kakakkakak serta adik hidup bergantung sepenuhnya kepada
Tuhan dan terfokus untuk menyenangkan hati Tuhan saja.
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Papi saya yang begitu mencintai mami sangat
merasakan kehilangan ditinggal oleh orang yang mengasihi
dan dikasihinya. Papi pun menunjukkan tanda-tanda akan
segera dipanggil oleh Bapa di sorga. Ia banyak berpesan
kepada kami anak-anaknya tentang berbagai hal sebelum
meninggal. Selang 16 hari kemudian, yakni tanggal 12
Oktober 2008, papi dipanggil Tuhan dalam usia 66 Tahun
di Rumah Sakit Immanuel Bandung.
Beberapa orang mengatakan umur mereka pendek,
tetapi saya percaya Tuhan tidak pernah salah dalam
bertindak. Ia tahu yang terbaik. Lagipula tidak masalah
apakah umur seseorang pendek atau panjang, tetapi
masalahnya apakah dalam umur yang dikaruniakan Tuhan
itu, kita telah hidup sesuai dengan kehendak-Nya?
Sehingga di akhir hidup, kita bisa berkata “sudah selesai”
apa yang Tuhan tugaskan kepada kita.
Orang-orang yang mati dalam Tuhan telah lebih
dahulu masuk dalam kekekalan dan mereka lebih dahulu
merasakan bagaimana luar biasanya sukacita surgawi, harta
yang terindah dan abadi yang telah disediakan Tuhan
Yesus Kristus.
Dan aku mendengar suara dari sorga berkata: Tuliskan:
"Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan,
sejak sekarang ini." "Sungguh," kata Roh, "supaya mereka
boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala
perbuatan mereka menyertai mereka."
Wahyu 14:13
Renovasi Iman 26:
“Saya percaya bahwa Tuhan telah menyediakan suatu harta
yang terindah dan abadi yaitu Kerajaan Sorga bagi diri
saya. Dan saya sangat bersukacita karena hal itu.”

101

“Orang Kaya dan Bahagia ialah
orang yang selalu merasa cukup
atas apa yang ada dan
bisa bersyukur
atas semua yang terjadi.”
“Kekayaan dan Kebahagiaan sejati
dimiliki saat kita menjadi
Percaya kepada
Tuhan Yesus Kristus.”
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