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365 renungan

Proses Bukan Hanya Progres
Yeremia 17:5-8
Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN!
- Yeremia 17:7
Siapa ingin mendapat berkat? Ya pasti inginlah, siapa yang nggak mau berkat. Selamat! Itu
artinya Anda normal. Anda termasuk orang yang sehat. Salah satu ciri orang sehat adalah
punya keinginan. Namun ingat, itu baru salah satu ciri ya, lalu salah dua, salah tiga-nya apa?
Tekun dan setia.
Punya ketekunan dan kesetiaan membutuhkan sebuah proses. Nah, dalam proses inilah
banyak yang undur, kabur, dan gugur. Karena proses itu tidak enak, tidak mudah, butuh waktu,
butuh energi, dan menguras emosi. Tekun berarti keputusan atau ketetapan hati yang teguh
untuk bersungguh-sungguh, rajin, dan tuntas dalam melakukan apa pun. Sedangkan setia
berarti berpegang teguh pada janji dan pendirian, bagaimana pun berat tugas yang harus
dijalankannya.
Yeremia 17:7 sudah mengingatkan supaya kita jangan hanya ingin berkatnya saja tapi lupa
tentang proses. Supaya kita bisa bertahan ketika diproses maka kita harus mengandalkan
Tuhan Yesus dan berharap hanya kepada-Nya. Itulah rahasia bertahan dalam proses. Kenapa
setiap anak Tuhan harus siap untuk diproses? Karena dari proses itulah kita belajar ketekunan,
kesetiaan, dan kerajinan. Proses adalah bagian dari pikul salib yang Tuhan Yesus syaratkan
bagi pengikut-Nya. Memikul salib melibatkan proses yang panjang dan tentunya butuh
pengorbanan, serta ada harga yang harus dibayar.
Namun, sekarang banyak orang maunya progres, tanpa proses. Moto mereka: Berakit-rakit ke
hulu, berenang-renang ke tepian, berbaring dan rebahan mulu, gimana mau sampai ke tepian?
Ada kaos tulisannya: muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk sorga! Terus kerjanya
baringan, rebahan, bangun ketiduran. Hoiii..! Banguun... jangan kebanyakan mimpi. Hidup
sebagai anak-anak Kristus bukan cuma rebahan dan senang-senang saja, tapi butuh bekerja,
berkorban, dan berusaha.
Bagaimana caranya hidup mengandalkan dan berharap pada Tuhan? Berusahalah semaksimal
mungkin, tetapi serahkanlah hasilnya pada Tuhan sebab Dialah yang berdaulat. Taatlah pada
pimpinan-Nya dan mintalah kekuatan dari-Nya. Jangan menyerah sampai kita mendapat
progres tersebut.
Yook bangun. Hayuu kerja. Hayoo semangaat!
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Refleksi diri:
●
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Apa proses yang sedang Tuhan Yesus kerjakan di dalam diri Anda sehingga mengalami
progres?
Apakah Anda sudah mengandalkan dan berharap sepenuhnya kepada Yesus saat mengalami
proses tersebut?
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