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Riding The Wave of Change | Yesaya 40:31
Kita tidak takut dengan perubahan. Justru terbuka dengan perubahan tanpa kehilangan pegangan
terhadap prinsip kebenaran.

Shalom rekan-rekan, Sepanjang
bulan Januari 2019 kita sudah
merenungkan beberapa tema
antara lain; Act to Impact,
Towards a Better Future
(Menuju Hidup Penuh Harapan),
God’s Design for Your Life,
Following God’s Direction, dan hari ini adalah Riding the Wave of Change. Selama sebulan yang
kita jalani sampai hari ini apakah kita tetap memiliki harapan? Karya nyata apa yang sudah kita
lakukan dan membawa dampak? Sudahkah kita mengikuti pimpinan dan arah yang TUHAN
inginkan? Sampai hari ke 27 di tahun 2019 ini apa yang menjadi ketakutan, kekuatiran untuk
menjalani hari-hari ke depan? Mungkin masih ada di ingatan kita tentang peristiwa-peristiwa
atau benacana yang terjadi di bangsa kita sepanjang tahun 2018. Sebut saja gempa di Lombok,
gempa, tzunani, dan likuifasi di Palu, dan tsunami di selat Sunda.
Ketika berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam bangsa bahkan dalam kehidupan kita
sebagai anak-anak TUHAN, kita semua tentunya berharap untuk mendapatkan solusi atau jalan
keluar secepat mungkin. Sebagai anak TUHAN kita tentu akan menaikkan doa-doa permohonan
agar segera TUHAN menolong kita semua untuk keluar dari masalah yang kita hadapi. Tetapi
pada saat yang sama juga kita mungkin tergoda untuk mendapatkan jalan keluar yang cepat,
instant, tanpa menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah seijin TUHAN, dan Ia mau
kita tetap mengikuti proses rencana-Nya.
Karena itu, rekan-rekan remaja belajar dari Firman Tuhan hari ini untuk kita tetap
“menanti-nantikan TUHAN” artinya tetap berharap kepada Tuhan, memiliki kesabaran, waktu
TUHAN pasti terbaik. Jangan kita tergoda untuk bertindak sendiri dan mau cepat tanpa
melibatkan Tuhan. Ketika kita tetap berharap, sabar menantikan waktu TUHAN, IA berjanji akan
memberikan kekuatan sehingga kita tidak menjadi lemah dan lelah. Percayalah waktu Tuhan
selalu yang terbaik bagi mereka yang setia dan berharap penuh kepada TUHAN.

Pertanyaan diskusi:

1. Apa yang membuat rekan-rekan tidak sabar menunggu “waktu TUHAN”? Sharingkan!
2. Keputusan apa yang pernah rekan-rekan buat dan hasilnya mengecewakan? Sharingkan
dalam CG!
3. Apa yang membuat kita tidak sabar?

