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Mazmur 139 tidak pelak lagi adalah sebuah mazmur yang sangat indah. Rick Warren
mengambil salah satu bait-nya untuk memulai bukunya dan sebagai dasar dari kerangka
Purpose Driven Live, bahwa Allah telah menentukan hari-hari kita sejak semula sehingga itulah
sebabnya hidup kita berarti, bermakna dan memiliki tujuan.
Mazmur 139 bicara tentang Allah yang Maha Mengetahui, Maha Peduli, Maha Menjaga….dll.
Kita tidak selalu tahu dengan detil apa yang terjadi pada jalan hidup kita selanjutnya. Siapa
menduga akan terjadi tsunami? Namun Daud juga bilang, ternyata kegelapan yang paling
mengerikan pun bukan apa-apa bagi Tuhan. Mungkin kalau Daud ada di sini sekarang, dia
akan bilang, ternyata tsunami yang paling dahsyat sekalipun cuma ombak kecil bagiNya. Inilah
pesanNya, kita mungkin tidak tahu segalaNya, tapi Dia tahu segala-gala-gala-galanya tentang
kita. Dan dia merancangkan segalanya juga buat kita, supaya kita tidak perlu takut dan gentar
melangkah di tahun yang baru...
Saduran bebas dari Mazmur 139:1-18…Selamat menikmati!!
******
Tuhan, selidikilah hidupku, karena Engkaulah yang mengetahui segalanya tentang aku
Aku seperti buku terbuka apa adanya bagi Engkau
Dari jauh pun Kau tahu apa yang kupikirkan
Engkau tahu waktu aku pergi dan pulang
Aku tak pernah lepas dari pandangan mataMu
Engkau bahkan tahu apa yang hendak kuucapkan
bahkan sebelum ucapannya keluar dari mulutku
Aku menoleh ke belakang, Engkau ada di situ
Aku memandang ke depan, eh, Engkau juga ada di situ
ada hadiratMu yang menenangkan, di setiap pergi dan datangku
Sungguh luar biasa, sungguh indah
Terlalu dahsyat untukku...*speechless*

horizon

Bisakah aku melarikan diri dari RohMu?
sampai-sampai Engkau tidak menemukan aku?
Kalau aku terbang sampai ke langit, Engkau ada di situ
Kalau aku menyelam ke bawah tanah, aduh.. kok Engkau juga ada di situ
Kalau aku terbang menunggang sayap fajar sampai jauuuuuuuh sekaliiiii ke batas
Engkau akan temukan aku dalam sekejap
Bahkan Engkau akan ada di sana sebelum aku tiba.

Kalau aku berpikir,"Oh, kalau sampai aku melewati kegelapan hidup yang terpekat,
sampai-sampai siang pun jadi malam buatku...
ternyata..

1/2

Mazmur 139 untuk Tahun Baru
Ditulis oleh Henry Sujaya Lie
Sabtu, 18 April 2009 11:57

kegelapan pun tidak berarti bagi Engkau
Engkau sanggup membuat malam menjadi terang benderang seperti siang
karena kegelapan yang mengerikan pun dapat kau ubah menjadi terang yang
menyukakan...
Karena Engkau telah menciptakan diriku sampai yang terdalam
Engkau merajut aku dalam rahim ibuku
O, puji Tuhan, karena aku telah diciptakan dengan ajaib dan dahsyat.
Sungguh, aku tahu ini!
Engkau tahu setiap tulang-tulangku saat aku dibentuk dalam tempat tak terlihat
Saat aku ditenun dalam proses penciptaan, Engkau ada menjaga dan mengawasiku
Semua hari-hariku sudah Engkau tentukan
semuanya sudah tertulis dalam kitabMu
bahkan sebelum semua itu terjadi!
Sungguh luar biasa dan betapa berharganya pikiranMu!
Tuhan, aku tak akan pernah mampu memahamiNya!
Menghitung butiran pasir pun aku tak mampu, apalagi pikiran-pikiranMu!
Aku mau bangun dan bangkit di pagi hari, di tahun yang baru ini, dan hidup selalu
bersama Engkau!
******
Singapura, Januari 2005
Time flies -
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