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365 renungan

Diubahkan dan Dipulihkan
Mazmur 103:1-14
sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan-Nya pelanggaran kita daripada kita. Mazmur 103:12
Tuhan kita adalah seorang Bapa yang sabar dan lemah lembut. Dia selalu mampu melihat
kebaikan dan potensi-potensi baik di dalam diri setiap anak-Nya. Betapa pun besar kesalahan
anak-Nya, semerah apa pun dosa, asalkan kita mau datang kepada-Nya dan bertobat, Dia
akan mengampuni. Semua dibereskan oleh Tuhan Yesus yang telah tersalibkan.
Seseorang berkata kepada saya, “Pak, saya sungguh berdosa karena telah menceraikan
pasangan saya.” Yang lain bertanya, “Saya selama ini menyia-nyiakan anak, saya hidup dalam
berbagai kejahatan. Apakah saya masih bisa diampuni? Apakah hidup saya masih bisa
dipulihkan-Nya?” Saudaraku, perhatikan ayat emas ini, yang menjelaskan bahwa Tuhan
menghapuskan dosa kita sejauh timur dari barat. Semua dosa bisa diampuni, asal kita sungguh
bertobat. Yesus pasti akan memberikan pengampunan, walaupun dosa-dosa manusia itu
sebanyak buih di lautan. Siang dan malam pengampunan-Nya senantiasa terbentang untuk
setiap insan yang bertobat dan memohon ampun dengan ketulusan.
Fokus pada satu kelemahan untuk diperbaiki, lebih mudah dan memberikan harapan daripada
sibuk memikirkan betapa banyaknya kesalahan yang pernah Anda buat dan betapa Anda selalu
jatuh dalam kesalahan yang sama. Adalah wajar jika Anda bersedih karena kegagalan dan
dosa, tetapi ingat jangan pernah kesedihan itu membuat Anda berputus asa. Yesus
menawarkan harapan perubahan hidup yang baik.
Di sebuah toko batik di Semarang, seorang bapak berusia 60-an, tiba-tiba menyapa saya, “Pak,
kita pernah bertemu di suatu kota, tiga tahun yang lalu. Bapak pasti tidak ingat saya tapi saya
ingat Bapak.” Saya bertanya, “Kenapa?” Jawabnya, “Saya mengalami perubahan hidup sejak
Bapak menatap saya dan berkata, ‘Bertobatlah, Tuhan Yesus sudah lama menunggumu. Yesus
sanggup mengubah hidupmu!’ Sesampai di rumah saya pun berlutut di hadapan Yesus,
memohon pengampunan. Dan Dia sungguh mengubah hidup saya sedikit demi sedikit.”
Pernyataan bapak ini meneguhkan saya bahwa kuasa Yesus sanggup mengubahkan dan
memulihkan. Saya dan jutaan orang lain sudah diubahkan oleh kuasa salib Kristus. Maukah
Anda datang lagi kepada Yesus untuk diubahkan dan dipulihkan?
Salam mengubahkan dan memulihkan.
SEBESAR APA PUN DOSA KESALAHAN ANDA, YESUS MAU PULIHKAN. DIA SANGGUP
MENGUBAHKAN HIDUP ANDA.
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