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JANJI TUHAN (1): TUHAN MENJAWAB DOA 
 

... apabila kamu berseru dan 
datang untuk berdoa kepada-Ku, 
maka Aku akan mendengarkan 
kamu; apabila kamu mencari Aku, 
kamu akan menemukan Aku; 
apabila kamu menanyakan Aku 
dengan segenap hati, Aku akan 
memberi kamu menemukan Aku ... 
(Yeremia 29:12-14a) 
 
Kita patut mengucap syukur karena sudah berada di dalam tahun yang baru, 
tahun yang penuh harapan dan doa bahwa tahun ini lebih baik dari pada tahun 
lalu. Di tahun 2021 ini, sesuai dengan pesan Tuhan yang diterima oleh Gembala 
Pembina, adalah TAHUN INTEGRITAS. Tema ini bermakna bahwa kita sebagai 
orang percaya wajib mengusahakan memiliki integritas yang benar selaras 
dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian maka tahun ini kita harus lebih 
membangun dan memiliki integritas dibandingkan tahun lalu. 
 
Ada dua janji Tuhan untuk orang-orang yang berharap kepada-Nya di tahun yang 
baru ini. Janji Tuhan yang pertama adalah Ia menjawab doa-doa kita yang selama 
ini dinaikkan dari waktu-waktu yang lalu. Tuhan akan menjawabnya di tahun yang 
baru ini. Ada dua hal yang harus kita lakukan di dalam menantikan janji Tuhan 
tergenapi: 
 
1. Lebih mengasihi Tuhan 

 

Di tahun ini kita diingatkan untuk lebih mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah 
hal yang terutama dari hukum kasih: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap 
hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah 
hukum yang terutama dan yang pertama.” (Mat.22:37). Jadi mengasihi Tuhan 
adalah prioritas pertama di dalam hidup kita.  

Mengasihi Tuhan bukanhanya sekedar ucapan di mulut saja, melainkan tindakan 
yang meliputikeseluruhan hidup kita, baikitu roh, jiwa, dan tubuhkita mengasihi 
Tuhan. Hal ini hanya dapat dimungkinkan jika kita kembali kepada kasih mula-
mula. 
Di awal tahun baru ini mari kita bertobat dan kembali kepada kasih mula-mula 
kepada-Nya. 
 
Namun demikian Aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan 
kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh! 
Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak 
demikian, Aku akan datang kepadamu dan Aku akan mengambil kaki dianmu dari 
tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. – Wahyu 2:4-5 
 
2. Lebih mencari wajah Tuhan  
 

Mencari Wajah Tuhan adalah prioritas penting dalam hidup kita. Apakah hal ini 
sudah menjadi prioritas dalam hidup kita?Mari belajar dari Daud (baca: Mazmur 
27).  
 

Ketika Daud menghadapi musuh yang mengelilinginya (ayat 3) dan banyak pula 
yang memfitnahnya (ayat 12), ia tidak panik! Daud mengikuti apa yang 
difirmankan Tuhan kepadanya, yaitu mencari wajah Tuhan (ayat 8). Hasilnya 
adalah ia mendapatkan perlindungan dari Tuhan.  
 

Dari hal tersebut kita dapat belajar bahwa hal terpenting yang patut untuk dikejar 
dalam hidup ini adalah mencari wajah Tuhan. Di awal tahun yang baru ini mari 
kita berkomitmen untuk lebih lagi mencari wajah Tuhan dan menjadikannya 
prioritas yang paling utama.  
 
Hatiku mengikuti firman-Mu: "Carilah wajah-Ku"; maka wajah-Mu kucari, ya 
TUHAN.- Mazmur 27:8 
 
 
ACTION: 

• Ajak anggota cool untuk bertobat dari sikap-sikap yang lalu yang tidak 
menyenangkan hati Tuhan.  
 

• Bersama-sama membuat komitmen baru di hadapan Tuhan untuk lebih 
mengasihi dan mencari wajah-Nya serta sama-sama berdoa meminta 
pertolongan Tuhan agar komitmen terlaksana dengan baik. 

 


