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365 renungan

Kristus Terang Dunia
Mazmur 97
Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati.
Bersukacitalah karena TUHAN, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namaNya yang kudus. Mazmur 97:11-12
Yesus adalah terang dunia yang menerangi dunia yang gelap karena dosa. Dia juga menerangi
hati dan pikiran manusia yang tak dapat melihat hari depan yang baik. Yesus kiranya menolong
kita yang sedang terluka, yang sedang lemah iman, yang sedang membutuhkan kebaikan
terjadi di dalam hidupnya.
Dalam terang kasih Yesus itu, saya mengajak saudara sekalian untuk menanggapi kasih Allah
dengan bertobat dan sungguh-sungguh mewujudkan kasih dengan memperhatikan beberapa
hal penting berikut ini:
Pertama, Allah menciptakan alam semesta itu baik adanya dan menyerahkan pemeliharaan
serta pemanfaatannya secara bertangung jawab kepada manusia. Perilaku tidak bertanggungjawab terhadap alam ciptaan akan menyengsarakan bukan hanya kita yang hidup saat ini,
tetapi terlebih generasi yang akan datang. Maka kita dipanggil untuk melestarikan dan menjaga
keutuhan ciptaan-Nya dari perilaku sewenang-wenang dalam mengelola alam.
Bertanggunjawablah juga terhadap keluarga dan pekerjaan yang diembankan Tuhan kepada
Anda.
Kedua, melibatkan diri dalam berbagai usaha baik yang dilakukan untuk mengatasi persoalanpersoalan sesama dan kemasyarakatan. Masyarakat membutuhkan orang yang memotivasi,
menghibur, menguatkan, dan meneguhkan mereka. Banyak orang tidak peduli mereka. Mereka
butuh anak Tuhan yang peduli. Jika Anda dipenuhi kasih Kristus maka lakukanlah itu. Iman
tanpa perbuatan adalah mati! Namun, jika Anda adalah orang yang membutuhkan semua kasih
tersebut, datanglah kepada Kristus dan mintalah kepada-Nya agar Dia mengutus anak-Nya
yang akan meneguhkan dan menguatkan Anda. Never give up, Yesus akan menolong Anda.
Ketiga, melalui jabatan, pekerjaan, dan posisi kita masing-masing dalam masyarakat, kita
sepenuhnya turut campur dalam setiap usaha yang bertujuan memerangi kemiskinan jasmani
maupun rohani. Mari jadi saluran kasih Kristus untuk mencerdaskan, memberdayakan, dan
mensejahterakan masyarakat. Dapatkah Anda mendengar seorang berkata, “Hatiku terang
menerima katamu, bagai bintang memasang lilinnya. Kalbuku terbuka menunggu kasihmu,
bagai sedap malam menyiarkan kelopak. Aduh, temanku, isi hatiku dengan katamu, penuhi
dadaku dengan cahayamu, biar bersinar mataku sendu, biar berbinar.”
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Salam terang Kristus.
TUHAN YESUS RINDU TERANGNYA BERSINAR MELALUI ANDA, MENERANGI KALBU
SETIAP INSAN YANG BEGITU DIA KASIHI.
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