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Akhir-akhir
ini ada banyak ide yang berseliweran di otak saya :p Masih
terperangah dengan berkat-berkat khusus yang Tuhan berikan kepada
saya bulan
kemaren.

Ketika

saya nulis ini, tepat tgl 31 Juli.

Jujur
guys, saya sudah lupa, 30 Juni itu saya ngapain :p Saya sudah lupa
seperti apa rasanya jadi ‘pengangguran’. Coz sebagai guru baru,
tugas saya setumpuk!!
Hanya dalam waktu 1 bulan, hidup saya berubah
total.

Masa-masa
penantian yang saya lewati selama bertahun-tahun, masa-masa belajar
di sekolah formal selama lebih dari 16 taon berakhir dalam hitungan
bulan. Rasanya
ngga percaya. Kehidupan saya di bulan Juni nyaris
sudah terlupakan. Saya ngga inget
lagi …

Ketika
saya sadar, saya jadi berpikir, ketika Tuhan bekerja, Tuhan ngga
butuh
waktu lama. Dia
bisa menaikkan atau menurunkan seseorang dalam hitungan bulan,
jam,
menit bahkan detik. Dia bisa membuat seseorang jadi kaya raya atau
miskin dalam sekejap.
Semua kuasa ada di
tangan-Nya.

Ketika
saya di bulan Juni, I’ve no idea at all what will happen in my
Tuhan sudah tau. Tuhan sudah tau apa yang menanti
saya di depan.

life. Tapi

Ketika
saya pusink-pusink nungguin lamaran saya diproses di sekolah, Tuhan
sudah tau saya akan mengajar di mana. Berapa jam, ketemu dengan
murid sapa aja.

Guys,
ikut Tuhan itu hal paling menyenangkan di dalam hidup kita. Ketika
dunia
ini penuh dengan ketidak pastian, di dalam Tuhan selalu ada
kepastian. Karena masa
depan kita ada di tangan-Nya. Bukan di tangan
dunia. Dunia diatur oleh Dia, bukan
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dunia yang mengatur Dia.

Mungkin
Just hang on
.

Saya

Tidakkah itu melegakan guys?

saat ini kalian sedang mengalami situasi yang berat, jangan

menyerah!

teringat Mazmur 126.

Nyanyian

Ketika
bermimpi.

ziarah.

TUHAN memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang

Pada
waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan
sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara
bangsa-bangsa: "TUHAN telah
melakukan perkara besar kepada
orang-orang ini!"

TUHAN

Pulihkanlah
Tanah Negeb!

telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita.

keadaan kami, ya TUHAN, seperti memulihkan batang air kering di

Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan
bersorak-sorai.
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Orang
yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti
dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.

Just

pulang

hang on …

Jakarta, 31 Juli 2007
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