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365 renungan

Moving forward (2)
Filipi 3:1-16
Tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan
diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu
panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
- Filipi 3:13-14
Selama dua hari ke depan kita diajak untuk mengarahkan diri pada apa yang di hadapan kita
agar bisa moving forward. Apa yang ada di hadapan kita adalah orang di sekitar yang harus
ditemui, pekerjaan dan segala permasalahannya, iman yang bergumul untuk menjalani harihari. Anda perlu sungguh-sungguh dan serius mengerjakan apa yang saat ini Tuhan izinkan
ada di hadapan Anda.
Apa yang bisa kita kerjakan hari ini belum tentu bisa kita kerjakan esok hari maka peliharalah
peluang hari ini untuk mengerjakan kebaikan. Pertanyaannya, bagaimana kita harus
mengarahkan diri pada apa yang di hadapan kita? Hari ini kita akan pelajari dua dari empat
petunjuk terlebih dahulu:
Pertama, bersyukurlah karena kita masih hidup hari ini, kasih setia Tuhan yang selalu baru
akan menyertai. Nabi Yeremia dalam segala kerumitan dan kesusahan yang dihadapinya
mengatakan, “Tak berkesudahan kasih setia TUHAN, tak habis-habisnya rahmat-Nya.” (Rat.
3:22). Beranjaklah dari tempat duduk, keluarlah dan pandanglah langit sambil mengucap
syukur. Ada pesan manis di dalamnya bahwa Tuhan selalu menawarkan kesempatan baru di
setiap pagi.
Kedua, buatlah daftar apa yang harus Anda kerjakan hari ini! Kerjakan yang Anda bisa. Jangan
terlambat dan kehilangan momen. Awali dengan doa dan rasa syukur karena kita masih punya
kesempatan untuk berbuat baik dan berubah menjadi lebih baik. Coba pikirkan satu perbuatan
baik yang bisa kita lakukan hari ini.
Di luar sana banyak orang yang tidak tahu bagaimana caranya berdiri menjalani hari hidupnya,
ulurkan tangan dan tariklah mereka untuk berdiri.
Cerahnya langit biru menandakan betapa indah lukisan ajaib dari tangan Sang Mahakarya Ilahi
dan Pencipta yang teruntai rapi dengan rentetan putihnya awan di atas sana. Pemandangan
luar biasa yang sering kali terluput dari kesadaran kita betapa Tuhan telah menyediakan apa
yang di hadapan sesungguhnya baik adanya. Yuk, hadapi dengan rasa syukur dan keyakinan
bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai.
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Salam hadapi dengan rasa syukur.
Refleksi Diri:
●

●

Hal apa yang bisa Anda syukuri yang memampukan Anda tetap menghadapi apa yang ada di
depan?
Apa kebaikan yang bisa Anda lakukan hari ini dan beberapa hari ke depan? Buatlah
daftarnya.
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