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365 renungan

Tuhan Dengar Doa Anda
Lukas 18:1-8
Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru
kepada-Nya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?
-Lukas 18:7
Tuhan Yesus mengisahkan bagaimana seorang hakim akhirnya membenarkan seorang janda
yang tak kunjung henti mengajukan permohonan pembelaan. Karena enggan menghadapi
janda itu terus-menerus, akhirnya si hakim membenarkan dan membebaskannya.
Melalui perumpamaan tentang hakim yang tak benar ini, Tuhan Yesus hendak mengajarkan
bahwa kita harus bertekun dalam doa tanpa putus asa. Dia menegaskan Allah pasti
mendengarkan doa orang benar yang dipanjatkan terus menerus, siang malam berseru
kepada-Nya.
Memang jika kita sedang menghadapi banyak pergumulan berat akan membuat kita berseruseru kepada Tuhan dan menantikan jawaban doa dengan segera, sesuai dengan waktunya
kita. Lalu jika setelah lama berdoa, tidak ada tanda-tanda pergumulan kita lepas satu per satu
maka kita mulai berpikir, dosa apakah yang belum saya bereskan? Atau Tuhan sebenarnya
mau apa dengan hidup saya sehingga pergumulan ini rasanya tiada berujung?
Allah Bapa ingin bertemu dengan Anda pada saat-saat seperti itu. Bertekunlah dalam doa
meski keadaan Anda sedang berputus asa. “Ooo saya banyak pergumulan Pak…” Saudaraku,
doa merupakan kesempatan Anda untuk bertemu Allah dengan membawa sakit hati, ketakutan
paling dalam, serta semua beban berat Anda. Tuhan akan mendengarkan doa Anda dengan
sabar dan Dia pasti akan menjawab doa-doa Anda.
Selama tahun-tahun saya pelayanan di gereja Tiongkok, saya bergumul tentang perlunya
kebangunan rohani di tempat tersebut. Saya tenggelam dalam kerinduan akan datangnya
kebangunan rohani pada jemaat gereja. Keterbatasan dana, bahasa, support group, terasa
tidak ada artinya. Namun, Tuhan membuat semua itu terasa ringan, sampai satu demi satu jiwa
dikirim Tuhan untuk dipertobatkan. Setiap jiwa yang merindukan jiwa, bertekun dalam doa dan
upaya penginjilan. Mereka akan dihiburkan Tuhan Yesus dengan jiwa-jiwa yang datang
kepada-Nya. Satu jiwa bertobat seribu malaikat bersorak.. Ooo ‘kan ku dengar di sorga nanti
sorakan ribuan malaikat menyambutku.
Saudaraku, apa yang membebani hidup Anda? Segera berdoalah… dan bertekunlah. Tuhan
mendengar doa Anda.
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Salam berdoa dan bertekun.
Refleksi Diri:
●

●

Kapan terakhir kali Anda merasakan doa-doa Anda tidak mendapatkan ja- waban dari Tuhan?
Bagaimana perasaan Anda saat itu?
Sudahkah Anda bertekun terus menerus mendoakan apa yang menjadi pergumulan Anda?
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