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Seperti Pohon Korma
Mazmur 92
Orang benar akan bertunas seperti pohon korma... pada masa tua pun mereka masih berbuah,
menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar... Mazmur 92:13, 15-16
Sebuah tulisan menjelaskan: pohon korma adalah pohon yang mampu bertahan hidup sampai
seratus tahun dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah semasa hidupnya. Buah yang
dihasilkan setiap tahunnya sekitar 600 kg. Alasan mengapa pohon ini bisa bertahan begitu lama
karena punya pertumbuhan yang unik. Saat bijinya ditanam, ia harus ditekan oleh batu seberatberatnya supaya tidak terbawa angin. Jika ditanam tunasnya tidak akan langsung terlihat, butuh
waktu yang lama, sebab pertumbuhannya dimulai dari akar yang mencari ke bawah sumber air.
Setelah akarnya kokoh barulah ia tumbuh ke atas dan menghempaskan batu yang di atasnya.
Itulah keunikan pohon korma yang bisa berbuah terus sekalipun sudah berumur. Orang-orang
Kristen pun hendaklah seperti itu, harus mengakar dengan kuat kepada Tuhan sehingga usia
bukan penghalang untuk selalu berkarya. Di ayat 16 dikatakan alasan mengapa harus terus
berbuah: untuk memberitakan, bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada
kecurangan pada-Nya. Berbuah terus untuk menyaksikan Allah yang kita sembah.
Memang betul di usia yang lanjut banyak hal sudah berubah di dalam diri kita, banyak hal
membatasi kita, tetapi dalam semuanya itu Anda harus percaya pasti bisa berkarya bagi-Nya.
Tuhan Yesus tidak pernah membuang kita saat kita sudah menjadi lemah. Mari kita pandang
masa tua dari sisi yang indah. Bahwa kita tetap dipercaya Tuhan untuk ikut serta dalam karyaNya di muka bumi ini. Dalam usia tua janganlah kerohanian kita semakin lemah, tetapi harus
semakin kuat. Jangan juga malah kita menjadi batu sandungan, tetapi harus menjadi berkat.
Kita harus memperlihatkan hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang berbeda. Tuhan mau kita
semakin serupa Dia setiap harinya, semakin sabar, semakin setia, semakin murah hati. Amsal
16:31 mencatat, “Rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan
kebenaran.” Tua? Nggak masalah... asal bersama Yesus.
ORANG YANG BERAKAR KUAT PADA YESUS AKAN MEMILIKI PERTUMBUHAN ROHANI
YANG KUAT DAN BERBUAH BAGI BANYAK ORANG.
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