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365 renungan

Count your blessings
Mazmur 139:13-18
Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah! Betapa besar jumlahnya! Jika aku mau
menghitungnya, itu lebih banyak dari pada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku
bersama-sama Engkau.
- Mazmur 139:17-18
Daud mencoba menghitung pikiran Tuhan yang selalu ingin memberkatinya, dan ia tak dapat
menghitungnya. Tuhan menciptakan Daud secara dahsyat dan ajaib, Tuhan mengenal Daud
secara utuh, Tuhan menyertai Daud menjalani naik turunnya hidup, itu adalah berkat yang
ternilai, lebih dari segala berkat jasmani dan prestasi. Daud mencoba menghitung semua berkat
Tuhan dan itu hanya menambah kekagumannya kepada Tuhan. Berkat-Nya lebih banyak dari
pasir di pantai, bahkan saat Daud mencoba berhenti menghitungnya, berkat itu tetap mengalir
tak berhenti.
Saudaraku, berkat keselamatan dari Tuhan Yesus adalah berkat yang tidak ternilai harganya.
Jika kita merasa Tuhan jauh, tak memperhatikan dan tak peduli kepada kita, sekarang coba
ambil pena dan mulailah menulis berkat-berkat-Nya dengan teliti. Ketika kita berusaha
menghitung segala berkat Tuhan secara seksama maka kita akan bersyukur kepada-Nya dan
mau sungguh bergantung serta mengandalkan-Nya di dalam hidup kita. Kita akan dijauhkan
dari sikap bersungut-sungut kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel yang kerap kali bersungutsungut kepada Tuhan walau mereka mengalamai banyak sekali perbuatan-Nya yang ajaib. Hal
ini disebabkan karena mereka tidak belajar untuk menghitung berkat-berkat Tuhan atas
kehidpan mereka.
Jika kita tidak belajar menghitung berkat Tuhan maka kita akan mulai melihat berkat Tuhan
pada orang lain dan itu justru akan membuat kita iri, sirik, tidak puas dan akhirnya ngambek di
hadapan Tuhan. Kalau sudah demikian, kita bukan hanya menghambat berkat Tuhan pada diri
kita sendiri, tapi justru merusak dan merugikan diri kita. Hidup kita jadi penuh keluh kesah, tidak
bersemangat, memandang segala sesuatu secara pesimistis, yang bisa berpengaruh pada
kesehatan jasmani dan batin kita pula.
Bagaimana cara kita bisa menghitung berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita? Coba sekarang
belajar menghitung apa jenis barang dan berapa kuantitasnya yang Anda miliki di dalam rumah.
Saya jamin, Anda akan kelelahan saat selesai menghitungnya karena terlalu banyak macam
dan jumlahnya. Sungguh berkat Tuhan tak terkira dan amat besar!
Salam menghitung barang.
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Refleksi Diri:
●

●

Apakah Anda sudah pernah mencoba menghitung berkat-berkat Anda (count your blessings)
dari Tuhan yang pernah Anda terima? Jika belum, mulailah mencoba.
Sikap diri apa yang Anda akan perbaiki untuk bisa peka melihat dan merasakan berkat yang
Tuhan Yesus limpahkan di hari-hari mendatang?
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