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365 renungan

Fokus kepada Tuhan Yesus
Ulangan 11
Suatu negeri yang dipelihara oleh TUHAN, Allahmu: mata TUHAN, Allahmu, tetap
mengawasinya dari awal sampai akhir tahun.
- Ulangan 11:12
Musa membesarkan hati umat Tuhan yang akan memasuki Tanah Perjanjian.
Bangsa Israel dihinggapi ketakutan dan kekhawatiran sehingga Musa menasihati mereka untuk
berpegang pada janji Tuhan. Mereka takut karena memandang di depan akan ada banyak
masalah. Musa mengingatkan mereka akan pertolongan Tuhan di masa lalu, demikianlah Dia
akan menolong umat-Nya sepanjang tahun ke depan. Musa ingin mereka memiliki iman kepada
Tuhan yang sudah menolong dan selalu menyertai dari awal hingga akhir tahun.
Tidakkah ini menjadi teguran buat kita? Seringkali kita hanya sibuk fokus memandang masalah
sampai lupa bagaimana Tuhan telah menyertai kita selama ini.
Berbagai bukti nyata penyertaan Tuhan yang pernah dialami, kita kesampingkan lalu sibuk
mengeluh menghadapi berbagai kesulitan hidup.
Di hari pertama tahun baru ini, mari kita memfokuskan pandangan kepada Tuhan Yesus yang
akan menemani kita melalui gunung-gunung dan lembah-lembah kehidupan. Bagaimana
supaya bisa fokus kepada Tuhan?
Pertama, bacalah firman Tuhan dan berdoa. Firman adalah petunjuk Tuhan. Sementara doa
membuat kita bisa berserah kepada-Nya, sikap berserah mengikis segala ketakutan dan
kekhawatiran karena kita percaya Tuhan selalu menyertai.
Kedua, seringlah berbicara kepada diri sendiri seperti yang Daud lakukan, “Pujilah Tuhan hai
jiwaku.” Misalkan nama Anda Tyas, katakan “Pujilah Tuhan hai Tyas dan ingat kebaikan Tuhan
akan menyertai sepanjang perjalanan Tyas di tahun ini.”
Berbicara pada diri membuat kita lebih antusias serta selalu ingat kepada-Nya.
Ketiga, Tuhan pasti membimbing ke tempat dan waktu yang tepat. Anda mungkin ingin segera
sampai tapi jika ingin berjalan bersama Tuhan, Anda harus percaya Tuhan sudah menentukan
waktu yang lebih tepat daripada yang Anda ingin-kan. Hendaklah melakukan bagian kita
dengan sungguh-sungguh dan Tuhan akan melakukan bagian-Nya, termasuk menentukan
yang terbaik datang menghampiri Anda indah pada waktu-Nya.
Siput kecil merasa aman menempel di batu karang, badai membuatnya melekat lebih erat ke
karang. Berbahagialah orang yang hidupnya dalam lindungan Tuhan dan diberkatilah ia yang
mengambil keputusan untuk fokus mengandalkan Tuhan.
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Salam lebih dari siput.
Refleksi Diri:
●

●

Meskipun banyak tantangan di tahun yang baru, sudahkah Anda fokus kepada Yesus dan
memegang teguh janji-janji-Nya?
Dari ketiga cara fokus kepada Yesus, mana yang Anda rasa perlu perbaiki dan tingkatkan?
Mengapa?
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