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365 renungan

Bukan Sekadar Basa-Basi
Lukas 22:39-46
Setelah tiba di tempat itu Ia berkata kepada mereka: "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke
dalam pencobaan." Lukas 22:40
Hari ini kita diberikan petunjuk tentang bagaimana cara berjalan di jalan yang benar. Jalan yang
menolong kita supaya tidak tersesat saat menjalani hidup, tidak terjerumus pada yang jahat,
dan tidak terjatuh ke dalam pencobaan. Jangan sampai kita berlaku mirip seperti murid-murid
Yesus pada saat Dia ditangkap, dihukum, lalu disalibkan. Petrus menyangkali Sang Guru,
bahkan sampai tiga kali. Yudas mengkhianati-Nya, sampai akhirnya mati gantung diri. Muridmurid yang lain melarikan diri dan bersembunyi, takut ditangkap oleh pemerintah yang
berkuasa.
Sesungguhnya, Tuhan Yesus sudah begitu baik terhadap kita. Dia telah menunjukkan jalanNya. Dia juga membukakan jalan keluar dan memberitahukan apa yang harus kita lakukan.
Yesus berkata, “Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.” Itulah petunjuk
dan perintah-Nya.
Nah sekarang, sudahkah Anda berdoa? Apakah Anda sudah melibatkan Yesus di dalam setiap
doa pergumulan Anda? Sudahkah Anda bertanya kepada-Nya sebelum mengambil suatu
keputusan? Apakah Anda sudah membangun relasi yang dekat dan mesra dengan-Nya? Kunci
semua jawabannya ada pada keseriusan dan ketekunan Anda dalam berdoa.
Doa adalah komunikasi, relasi kita dengan Bapa. Namun, doa bukanlah transaksi, kewajiban
rutinitas gerejawi. Doa adalah sebuah kedekatan yang Anda dan saya butuhkan. Ketika kita
mengasihi seseorang dengan sungguh, kita mau orang tersebut yang pertama tahu. Kita
mencari orang tersebut dulu untuk berdiskusi meminta pendapat dan masukannya. Yesus yang
adalah Tuhan saja berdoa kepada Bapa-Nya, lalu kenapa kita, yang ciptaan Tuhan malas
berdoa? Enggan berdoa? Doa menjadi sebuah beban.
Kita malas berdoa karena merasa percuma. Sudah berdoa hasilnya ya gitu-gitu aja. Kita malas
berdoa karena seperti bicara dengan tembok. Kita enggan berdoa karena bingung tidak tahu
mau bicara apa. Mari kita perbaiki dulu konsep tentang doa. Sebenarnya doa adalah sebuah
relasi bukan transaksi. Doa itu kudus bukan modus. Doa itu komunikasi bukan basa-basi.
Kiranya Anda semakin memahami makna pentingnya berdoa.
DOA MEMBANGUN RELASI KEDEKATAN ANDA DENGAN YESUS.
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