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365 renungan

Eben-Haezer
1 Samuel 7:10-14
Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpa dan Yesana; ia
menamainya Eben-Haezer, katanya: “Sampai di sini TUHAN menolong kita.”
- 1 Samuel 7:12b
Eben-Haezer berarti sampai di sini Tuhan telah menolong kita, memiliki dua makna: masa lalu
dan masa depan. Masa lalu dan hari kemarin, Tuhan selalu menolong dan menyatakan kasih
setia serta kekuatan-Nya sehingga kita bisa melewati semua sampai pada hari ini. Kita berpikir
banyak hal tidak bisa dilewati dan diselesaikan, namun ternyata Tuhan membuat kita terkagum
dengan tangan kasih-Nya yang menopang. Karena masa lalu seperti demikian, seharusnya
menghadapi tahun baru ini, masa depan dengan segala gejolak dan tantangannya, Tuhan yang
sama akan tetap menyatakan segala kasih setia dan kekuatan-Nya. Karena itu, cobalah
sekarang kita berkata Eben-Haezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita, sambil
mendengarkan lagu atau musik Tuhan Yesus setia.
Hari ini, mungkin Anda terkenang beberapa kemenangan dan keberhasilan di dua belas bulan
terakhir. Mungkin juga Anda mengingat cobaan dan lembah kekelaman hidup. Saat memasuki
tahun baru, mari mengingat bahwa rencana Tuhan selalu mensejahterakan umat-Nya dan
membentuk Anda semakin indah dan menjadi kesaksian bagi dunia. Dia dapat mengubah
peristiwa biasa atau cobaan sulit menjadi momen penting yang membantu rencana-Nya untuk
berhasil. Dia tidak bermaksud menyakiti kita, tetapi saat-saat kelam yang kita alami dapat
menjadi bagian dari pelajaran terpenting untuk membantu kita tumbuh lebih dekat kepada-Nya.
Tuhan memiliki cara untuk memperkenalkan Putra-Nya, Yesus Kristus ke dunia dan membawa
keselamatan sehingga kita diubah dari musuh Allah menjadi anak Allah yang dikasihi. Tuhan
datang ke dalam hidup dan menarik kita ke dalam rencana-Nya untuk masa depan yang penuh
harapan. Dia ingin mengubah kita agar kita menjadi alat-Nya yang sanggup mengubah dunia!
Saya rindu jemaat GII sekalian bisa menerima perubahan-perubahan yang Tuhan kerjakan,
agar nama-Nya dimuliakan ketika melangkah hari ini menuju masa depan. Masa lalu adalah
kenangan, hari ini adalah goresan, esok adalah harapan, hadapi semua dengan bergandengan
tangan agar kita bisa tetap berbagi senyuman sambil melangkah dengan keyakinan
menyambut masa depan bersama Tuhan.
Salam tahun baru – Eben-Haezer.
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Apa cobaan atau kekelaman hidup di tahun lalu yang Tuhan pakai untuk membentuk Anda
menjadi semakin indah?
Apa perubahan-perubahan yang bisa Anda lakukan di tengah lingkungan Anda bergaul yang
dapat memuliakan nama Tuhan?
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