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365 renungan

Merangkul masa depan
Ulangan 11:8-21
suatu negeri yang dipelihara oleh TUHAN, Allahmu: mata TUHAN, Allahmu, tetap
mengawasinya dari awal sampai akhir tahun.
Ulangan 11:12
Musa dijanjikan Tuhan bahwa umat-Nya akan masuk ke satu negeri di mana mereka akan
dipelihara Tuhan. Di sana mata Tuhan akan senantiasa menilik dan menjaga mereka dari awal
hingga akhir tahun. Ini sebuah janji luar biasa yang seharusnya bisa membuat kita tidak perlu
khawatir dalam melangkah memasuki tahun baru. Tuhan senantiasa mengawasi kita selama
perjalanan di tahun yang baru dan Dia akan selalu berjalan bersama-sama dengan kita di
sepanjang tahun 2019.
Hidup tidak selalu berisi catatan manis dan memori keindahan. Ada kalanya kepahitan dialami
sehingga kita kerap seperti berada di tepi jurang yang terjal. Namun, hidup juga tak selamanya
pahit, selalu ada saat dimana kita bisa tersenyum sejenak. Ada saatnya air mata mengalir tak
terbendung, ada saatnya mata bersinar menatap dengan gairah, menjalani hidup dengan
senyum manis di sudut bibir. Kasih setia Tuhan akan terus menyertai melalui pasang surut
kehidupan. Tuhan yang sudah berjanji, Dia pasti menepatinya. Kita dapat memegang dan
memercayai janji-janji-Nya.
Oleh karena itu, saya mengajak kita pertama-tama, melihat ke masa lalu dengan penuh syukur.
Kendatipun susah dan duka menjadi bagian di dalamnya, saya yakin di balik semuanya ada
rencana indah Tuhan persiapkan bagi kita. Kedua, mari jalanilah masa kini dan yang akan
datang dengan lebih bersemangat. Ketiga, rangkullah masa depan penuh harapan yang Tuhan
sudah rancangkan. Jalani tahun yang baru ini dengan penuh gairah baru, dengan penuh
sukacita, dengan cinta dan rasa syukur.
Yakinku dan harapku yang kunanti,
mentari esok kan bersinar lagi
Waktu pun kembali bergulir tak berhenti,
meninggalkan sisa-sisa rindu yang tak tentu berarti
Bagai rajawali... Bersama angin kita terbang ke angkasa tinggi.
Selamat menyambut tahun baru, kiranya hidup Anda semakin diubahkan serupa Kristus dan
menjadi alat kasih-Nya.
Salam tahun baru.
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NAIK-TURUN KEHIDUPAN SELALU ADA DI TAHUN YANG LALU, BERSAMA YESUS ANDA
DIMAMPUKAN MENJALANI TAHUN YANG BARU.
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