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TIDAK KUATIR DALAM TAHUN KERING

Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN,... (Yeremia 17:7)

Diberkatilah orang yang
mengandalkan TUHAN, yang
menaruh harapannya pada
TUHAN! Ia akan seperti pohon
yang ditanam di tepi air, dan yang
tidak mengalami datangnya panas
terik, yang daunnya tetap hijau,
yang tidak kuatir dalam tahun
kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. (Yeremia 17: 7 – 8)

Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang percaya dan mempercayakan
diri kepada Tuhan dengan mempercayai kebenaran-kebenaran firman Tuhan.
Abraham adalah seorang yang mengandalkan Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan
ketika diperintahkan keluar dari tanah tempat tinggalnya menuju tanah Kanaan
untuk menerima janji Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran
(Kej.15:6). Kita dapat mengandalkan Tuhan dengan cara berjalan bersama-sama
Tuhan, banyak menyembah Dia, berseru kepada Nama-Nya, dan melakukan setiap
perintah-perintah-Nya.

Kitab Yeremia pasal 17 ayat pertama menyatakan bahwa dosa Yehuda telah nyata
dan hukuman sudah dinubuatkan. Salah satu hukuman yang dinubuatkan oleh Nabi
Yeremia kepada Kerajaan Yehuda adalah tahun kering, dimana mereka akan
mengalami kesulitan air karena semua sumur-sumur menjadi kering.
Pekerjaanpekerjaan di ladang akan terhenti karena tidak ada turunnya hujan di
negeri tersebut. Binatang-binatang merana karena tidak ada rumput hijau. Semua
orang mengalami kesusahan dan penderitaan. Di saat-saat seperti itu mereka yang
mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang
hatinya menjauh dari Tuhan dikatakan terkutuk serta akan terus mengalami
kekeringan (Yeremia 17:5-6).
Tahun kering bisa juga diartikan tahun kesusahan dimana semua orang mengalami
hal-hal yang tidak nyaman bahkan menekan. Sebagai contoh: kesulitan order para
pebisnis online, pengusaha yang menutup pabriknya karena tidak adanya order,
karyawan yang terpaksa diberhentikan, dsb.
Dua hal yang dapat harus kita lakukan agar tidak kuatir dalam tahun kering:
1. Mengandalkan TUHAN

2. Menaruh harap hanya kepada Tuhan
...yang menaruh harapannya pada TUHAN! (Yeremia 17:7)
Saat menghadapi masa-masa sulit, tetaplah berharaplah kepada Tuhan karena
Tuhan hanya akan memberkati mereka yang sungguh-sungguh berharap
kepadaNya. Menaruh harap hanya kepada TUHAN dapat kita lakukan dengan
banyak berdoa menantikan Tuhan, percaya dan memperkatakan janji Tuhan,
melakukan dengan terbaik apa yang menjadi bagian kita, pelihara keintiman
dengan Tuhan dan membaca firman-Nya setiap hari. Dengan demikian kita akan
mendapatkan kekuatan dan pengharapan di masa-masa sulit karena kita sungguhsungguh menaruh harap hanya kepada Tuhan.
ACTION :
Mendorong anggota cool untuk tidak kuatir dalam tahun kering dengan
melakukan bagiannya yaitu banyak melakukan doa, pujian, penyembahan,
baca, perkatakan, dan lakukan firman Tuhan.

