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365 renungan

God's design for your life
Efesus 2:1-10
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik,
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya.
- Efesus 2:10
Dalam satu ayat ini saja, Paulus mengungkapan empat hal penting yang perlu kita camkan.
Pertama, kita ini buatan Allah, Sang Pencipta, artinya rancang bangun tubuh kita didesain oleh
Allah sendiri. Dia yang paling mengerti tubuh kita. Dia juga sangat memahami hidup kita.
Jadilah orang bijak yang bergantung kepada Allah Pencipta, Sang Desainer hidup kita.
Kedua, kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Yohanes pun menulis, “Segala sesuatu dijadikan
oleh Dia (Yesus) dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah
dijadikan.” (Yoh. 1:3). Yesus adalah Pencipta, tapi karena ia melihat ciptaan-Nya menyimpang
dari tujuan yang sudah dirancangkan-Nya maka Dia menebus manusia dari kutuk dosa dan
menjadikan kita yang percaya sebagai ciptaan baru. Dia ingin supaya kita hidup dalam
rancangan yang sudah disediakan bagi kita.
Ketiga, kita ditebus untuk satu tujuan, yaitu melakukan pekerjaan baik. Desain Tuhan menebus
kita adalah untuk melakukan pekerjaan baik yang Dia sudah rancangkan. Pekerjaan baik apa
yang sesuai dengan rancangan-Nya? Saudaraku, bertanyalah kepada Tuhan Yesus dan Dia
akan menuntun kita menemukan jawaban yang lebih spesifik. Menurut pendapat saya,
pekerjaan baik yang Tuhan sediakan adalah menjadi saksi-Nya, baik lewat mulut kita, maupun
lewat aksi dan karya yang kita hasilkan bagi dunia ini untuk kemuliaan-Nya.
Keempat, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam tiga pengertian di atas. Yesus mau supaya
kita selalu ingat bahwa Allah-lah yang menciptakan kita sehingga tidaklah perlu takut
menghadapi badai hidup, karena Dia selalu melindungi dan menyertai kita. Tuhan juga mau kita
mengerti bahwa Yesus sungguh menebus kita dari dosa dengan harga yang mahal. Karena itu,
janganlah bermain-main dengan dosa tapi berusahalah untuk meninggalkan keberdosaan kita.
Berikutnya, Yesus mau kita selalu sadar bahwa kita dicipta dan ditebus dengan rancangan
yang pasti untuk melakukan pekerjaan baik dari Tuhan sendiri.
Saudaraku, Allah merancang hidup Anda dengan tujuan yang pasti. Sudahkah Anda
menyadarinya? Maukah Anda menjalaninya?
Refleksi Diri:
●

Dari tiga pengertian awal di atas, hal mana yang saat ini belum Anda sadari dan perlu
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●

diperbaiki? Ayo, segera perbaiki!
Sudahkah dan maukah Anda menjalani hidup di dalam ketiga pengertian tersebut?
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