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sukar.”

Tim 3:1 “Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa

yang

Para ekonom
memperkirakan di tahun 2009 nanti, Indonesia akan baru benar-benar
mengalami dampak krisis global sehingga akan terjadi gelombang PHK
besar-besaran, khususnya di bidang usaha yang menitikberatkan pada
ekspor. Krisis
global yang bermula di Amerika Serikat ini terjadi
akibat keserakahan manusia yang
memang sudah dinubuatkan di Alkitab
bahwa pada jaman akhir ini manusia akan
mencintai dirinya sendiri
dan menjadi hamba uang. Saya percaya saat ini ini kita sedang
berada
dalam masa yang sukar tersebut. Kita tidak perlu takut dalam
menghadapi masa yang sukar ini sebab kita tahu Tuhan turut bekerja
dalam segala
sesuatu (termasuk kesukaran) untuk mendatangkan
kebaikan bagi mereka yang
mengasihi-Nya, yang terpanggil sesuai
rencana-Nya.

Dari pengalaman,
saya belajar bahwa saya bertumbuh paling banyak justru di masa
yang
sukar. Saya paling banyak mengalami jamahan Tuhan ketika saya berada
dalam kondisi terjepit dimana hanya Tuhan yang sanggup untuk memberi
jalan keluar.
Kenyamanan hidup cenderung untuk menjauhkan kita dari
Tuhan tetapi krisis hampir
pasti akan membawa kita untuk mencari
Tuhan. Bukanlah sebuah kebetulan bila
sebagian besar dari kita
bertobat dan mengalami Kristus ketika sedang mengalami
masalah yang
berat. Saya percaya bahwa Bapa kita di surga tidak ingin melihat
anak-anakNya menderita tetapi Dia akan mengijinkannya demi untuk
kebaikan kita.
Alkitab mengatakan Tuhan menghajar orang
yang dikasihiNya, dan Ia menyesah orang
yang diakui-Nya sebagai
anak. Dia
menghajar
kita untuk kebaikan kita, supaya
kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya.

Pohon-pohon yang
paling kuat ditemukan justru pada pohon yang tumbuh di tepi jurang
yang paling banyak mengalami tekanan. Bunga-bunga yang paling indah
di dunia
tumbuh di bawah tibunan salju yang paling dingin. Buah
jeruk yang paling manis
didapatkan pada musim yang paling dingin.
Para
pahlawan iman yang
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menginspirasi dan mempengaruhi kehidupan di bumi
ini mengalami masa-masa yang
sukar dalam hidup mereka sebelum Tuhan
memakai mereka. Sambutlah setiap
kesukaran yang datang sebagai
sahabat yang akan membuat diri kita semakin
sempurna dan kuat.

Delapan tahun yang
lalu saya diijinkan mengalami krisis yang sangat berat
sampai-sampai
saya meminta Tuhan untuk mengambil nyawa saya sebab saya merasa
sudah tidak kuat lagi. Tetapi Tuhan tidak mengabulkan permintaan
saya tersebut
sebab Dia masih memiliki rencana untuk saya di dunia
ini. Sebaliknya Dia melawat saya
dengan hadirat-Nya yang penuh kasih
sehingga saya mendapatkan kekuatan yang baru
untuk menjalani hidup
lagi. Dia juga memberikan hikmat sehingga saya dapat
menemukan jalan
keluar untuk masalah yang sedang dihadapi. Seberat dan sebesar
apapun persoalan yang sedang kita hadapi, jika kita mau
menyerahkan-Nya
kepada Tuhan maka pasti kita akan mengalami
kemenangan. Marilah kita menjadi
seperti burung rajawali yang
memanfaatkan badai untuk terbang lebih tinggi.

Seperti yang sering
yang tulis sebelumnya bahwa saya merindukan lahirnya sebuah
generasi
baru yang akan mengubah sejarah bangsa ini. Sebuah generasi yang
memiliki Allah sebagai milik pusaka mereka, generasi yang mati
terhadap diri sendiri
dan mengasihi Tuhan melebihi apapun. Saya
percaya pada hari-hari yang sukar ini
generasi pengubah sejarah
bangsa-bangsa ini akan dilahirkan. Saya percaya akan
terjadi
kebangunan rohani besar-besaran di Indonesia dan api kebangunan
tersebut akan menyebar ke bangsa-bangsa lain. Mari kita terus berdoa
supaya rencana
Tuhan atas negeri ini akan digenapi!
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