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365 renungan

Seberapa Besar Iman Anda?
Lukas 18:1-8
Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Lukas 18:8b
Ayat ini adalah suatu pertanyaan retorik dari Yesus. Pertanyaan retorik berarti jawaban atas
pertanyaan itu adalah “tidak”. Dia tidak akan mendapati iman.” Apakah Yesus akan mendapati
iman di antara kita? Jawabannya mungkin lebih 90% dari kita tidak memilikinya. Kita tidak
memiliki iman dari jenis yang diinginkan Yesus. Anda bisa saja berkata memiliki iman tapi kita
bukanlah hakim atas iman masing-masing. Yesus-lah yang menghakimi apakah kita memiliki
iman atau tidak.
Saya perkirakan memang tidak banyak orang Kristen yang memiliki iman yang dicari oleh
Yesus. Apakah penyakit yang melandasi ketidakpercayaan?
Mengapa orang tidak percaya? Karena kita secara alami adalah manusia duniawi atau menurut
Alkitab, kita adalah manusia yang dikuasai oleh daging. Kita bertindak menuruti kemauan
daging, mengikuti pandangan mata jasmani, dan bukannya menuruti roh atau mengikuti apa
yang disebut oleh Alkitab sebagai “manusia batiniah”. Mana mungkin yang jasmani dapat
memahami yang rohani?
Tiap hari saya memohon kepada Tuhan untuk menolong saya mengatasi keduniawian agar
mampu mempersembahkan jiwa bagi-Nya. Dengan jiwa yang rohani, seseorang bisa
mempersembahkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Ooh.. Tuhan saya rindu melihat ribuan
malaikat di Sorga bersorak kegirangan karena ada jiwa yang diselamatkan. Semalam saya lihat
seribu malaikat menari dan bernyanyi.
Aduhai, jiwa yang gelisah,
apakah mereka tahu, iman manakah yang mereka miliki?
O, relung hatiku,
andai saja engkau tahu, lorong manakah yang mereka lalui?
Adakah engkau tahu, apakah mereka akan selamat atau binasa?
Para pecinta, bingung akan cintanya sendiri,
dan menangis tersedu-sedu.
Saudaraku, seberapa iman di hati Anda sehingga hati Anda sungguh percaya akan kehadiranNya? Seberapa besar iman di hati Anda sehingga melalui Anda, jiwa datang kepada Sang
Juruselamat? Dan malaikat pun melompat kegirangan sambil mengumandangkan suaranya
yang merdu.
Salam malaikat bersorak.
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SEBERAPA BESAR IMAN ANDA SEHINGGA BISA MEMBAWA JIWA BAGI YESUS?
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