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Mencemaskan Hari Esok
apakah anda khawatir tentang apa yang 
akan terjadi pada hari esok? Mungkin 
Anda merasa belum siap untuk mengikuti 
suatu ujian penting, atau Anda harus 
menjalani operasi besar yang berisiko 
tinggi, atau Anda dijadwalkan bertemu 
dengan atasan Anda untuk menentukan 
masa depan karier Anda. Mungkin Anda 
sedang berjuang melawan penyakit 
yang semakin hari semakin bertambah 
parah. Atau mungkin Anda baru putus 
cinta atau kehilangan seseorang yang 
Anda kasihi, dan Anda tidak sanggup 
menghadapi hari esok yang penuh 
dengan kesepian atau kesedihan. 
 Atau mungkin Anda khawatir tentang 
apa yang mungkin terjadi besok, dan 
hari-hari selanjutnya. Mungkin Anda 
tidak yakin apakah Anda akan punya 
cukup uang untuk memenuhi kebutuhan 
keluarga Anda, pendidikan anak Anda, 
atau masa pensiun Anda. Atau bisa jadi 
Anda mengkhawatirkan ketidakpastian 
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kondisi ekonomi yang mengancam mata 
pencaharian atau investasi Anda.
 Atau mungkin Anda enggan 
menghadapi hari esok karena tidak ada 
lagi yang membuat Anda bersemangat. 
Yang Anda lakukan hanyalah rutinitas 
yang membosankan—bangun pagi, 
menyiapkan makan pagi, mengantar 
anak-anak ke sekolah, pergi kerja, pulang 
ke rumah, nonton TV, tidur. Itu saja yang 
terjadi hari ini, kemarin, dan hari-hari 
sebelumnya.
 Anda tidak sendiri. Banyak dari kita 
takut menghadapi hari esok, karena 
takut pada apa yang mungkin atau akan 
terjadi. Hari-hari kita sering dipenuhi 
penderitaan dan kegelisahan. Kita hidup 
dengan rasa frustrasi, kekecewaan, 
dan kepahitan. Tidakkah Anda pernah 
berharap bisa lari dari semua itu, dan tak 
perlu menghadapi hari esok?

Menghadapi Hari Esok
orang-orang mengatasi rasa takut 
mereka akan hari esok dengan cara 
mereka masing-masing. Sebagian orang 
berusaha mengalihkan perhatian mereka 
dengan membenamkan diri dalam 
kesibukan. Ada juga yang menyiapkan 
diri dengan melakukan apa saja yang 
bisa mereka lakukan: membeli asuransi 
sebanyak mungkin, mencari uang dan 
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menabung lebih banyak dengan bekerja 
lembur, atau belajar sepanjang malam 
untuk menghadapi ujian.
 Namun, ada juga 
yang mengambil 
sikap: “Mari makan,  
minum, dan 
bersenang-senang,  
karena besok kita  
akan mati.” Mereka memilih untuk 
menikmati hidup sepuasnya, 
menghambur-hamburkan seluruh harta, 
dan tidak lagi berpikir tentang masa 
depan. Lagi pula, kenapa harus khawatir 
karena toh semua manusia pasti mati. 
Jadi lebih baik melakukan apa saja yang 
dimaui dan menikmati semua yang bisa 
dinikmati hari ini.
 Namun kita tahu bahwa semua cara 
itu tidak akan menolong. Sekalipun ada 
di antara cara-cara tersebut yang sempat 
berhasil, tentulah itu tidak akan berhasil 
untuk selamanya. Suka tidak suka, hari 
esok pasti akan datang. Mungkin kita 
bisa mengabaikan masalah kita atau 
menganggap masalah itu tidak ada, 
tetapi kita pasti harus menghadapinya 
saat matahari terbit kembali. Untuk 
sejumlah persoalan pelik, sebaik apa pun 
kita menyiapkan diri untuk menghadapi 
kemungkinan terburuk, tetap saja semua 
itu tidak pernah cukup. 

Suka tidak 
suka, hari esok 
pasti akan 
datang.
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 Jadi bagaimana seharusnya kita 
menghadapi hari esok? Bagaimana 
sebaiknya kita menyongsong hari 
esok yang pasti datang dengan segala 
ketidakpastiannya? 
 Kita dapat meminta pertolongan dan 
jaminan dari Dia yang memegang hari 
esok, yaitu Allah Sang Pencipta.

Allah Tahu Ketakutan Kita 
allah mana yang dimaksud? Dialah Allah 
yang menciptakan alam semesta dan 
segala isinya: bumi, siang dan malam, 
serta umat manusia. Dia Mahatahu dan 
Mahakuasa. Dia tahu apa yang akan 
terjadi di hari esok, lusa, dan hari-
hari selanjutnya. Dia yang memegang 
kendali atas masa lalu, masa kini, dan 
masa depan kita. Yeremia, seorang nabi 
yang hidup ribuan tahun lalu, menulis: 
“Tuhanlah yang menjadikan bumi 
dengan kekuatan-Nya, yang menegakkan 
dunia dengan kebijaksanaan-Nya, dan 
yang membentangkan langit dengan akal 
budi-Nya” (Yeremia 10:12). 
 Karena Allah menciptakan setiap dari 
kita, Dia memahami jalan pikiran kita 
dan juga tahu saat-saat kita merasa takut 
dan khawatir. 
 Lebih dari itu, Sang Pencipta 
mengasihi kita dan ingin menolong 
kita. Allah tahu kita membutuhkan 
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penghiburan, kepastian, dan kekuatan 
untuk menghadapi hari esok. Dia telah 
berjanji akan memberikan semua itu 
bila kita yakin dan percaya kepada-Nya. 
Dengan tangan terbuka, Dia menanti 
untuk menerima dan menghibur kita, 
layaknya orangtua atau sahabat baik 
yang mengasihi kita. 
 Anda mungkin bertanya: Bagaimana 
Allah bisa menolong kita? Bagaimana 
mungkin Pencipta alam semesta itu bisa 
mengerti apa yang dirasakan manusia?
 Allah tahu persis perasaan kita 
tentang hari esok karena Dia juga pernah 
mengalami hal yang sama. Dia pernah 
datang ke dunia, menjadi manusia, dan 
menjalani hidup sebagai manusia. Dialah 
Yesus.
 Dalam hidup-Nya di dunia, Yesus 
menghadapi satu peristiwa besar yang 
harus dijalani-Nya. Dia tahu bahwa 
Dia akan dihukum mati dan dihina 
oleh musuh-musuh-Nya. Beberapa jam 
sebelum diserahkan kepada musuh-
musuh-Nya, hati Yesus merasa begitu 
sedih, hingga Dia meminta sejumlah 
murid untuk menemani-Nya. Lalu 
kata-Nya kepada mereka: “Hati-Ku 
sangat sedih, seperti mau mati rasanya. 
Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah 
dengan Aku” (Matius 26:37-38).
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 Dengan datang ke dunia dan menjalani  
hidup sebagai manusia, Allah menun-
jukkan bahwa Dia mengasihi kita 
dan ingin selalu menyertai kita. 
Dia mengerti keresahan kita dalam 
menghadapi hari esok dan betapa kita 
sangat membutuhkan sahabat setia di 
tengah masa-masa yang sulit. Sekarang 
Allah memberikan diri-Nya untuk 
menjadi sahabat setia bagi kita semua. 
Dia mengundang kita untuk meminta 
pertolongan dan penghiburan dari-
Nya. Itulah alasannya sehingga Yesus 
dapat memberi para pengikut-Nya suatu 
kepastian: “Janganlah gelisah hatimu; 
percayalah kepada Allah, percayalah juga 
kepada-Ku” (Yohanes 14:1).

Allah Berjanji untuk Selalu 
Menyertai Kita
ketika matahari kembali terbit esok hari, 
segala masalah dan ketidakpastian yang 
ada tetap harus kita hadapi. Lalu, apa 
pengaruh dari iman dan kepercayaan kita 
kepada Yesus?
 Tentu saja tidak akan ada pengaruhnya 
bila kita menaruh iman dan kepercayaan 
kita pada manusia biasa seperti kita. 
Namun Yesus jauh melebihi manusia 
biasa: Dialah Pencipta kita, Mahatahu 
dan Mahakuasa, penuh hikmat, 
pengertian, dan kuasa. Lebih dari itu, 
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selama di dunia, Yesus telah menghadapi 
hari depan-Nya yang penuh tantangan 
dan Dia menang. Dia diserahkan kepada 
musuh-musuh-Nya, dihina dan disiksa, 
dihukum mati dan dikuburkan, tetapi 
pada hari ketiga, bangkit dari antara 
orang mati. Semua itu membuktikan 
bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan 
Dia, bahkan kematian sekalipun. Karena 
itulah Yesus sanggup mengatasi masalah 
kita, dan tentu iman kita kepada-Nya 
akan membawa pengaruh. Lebih dari itu, 
Dia berjanji bahwa mereka yang percaya 
kepada-Nya akan dapat mengalahkan 
kematian (Yohanes 11:25).
 Jaminan agung itu memberi kita 
keberanian untuk menghadapi apa 
pun yang terjadi di hari esok, entah 
penderitaan, kekhawatiran, atau rasa 
bosan—karena kita tahu bahwa Allah 
selalu menyertai kita. Layaknya seorang 
sahabat, Dia berjanji untuk berjalan 
bersama kita, memberi kita penghiburan 
dan semangat di sepanjang perjalanan 
hidup kita yang penuh kesulitan. Dia pun 
takkan pernah meninggalkan kita.
 Janji itulah yang membuat seorang 
guru muda bernama Carol dapat bertahan 
ketika ia menghadapi masa depan yang 
sulit. Uji kesehatan menunjukkan adanya 
pertumbuhan suatu sel ganas di dadanya 
yang harus diangkat melalui operasi. 
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Ketakutan Carol menjadi kenyataan 
ketika dokter mendiagnosanya menderita 
kanker limfoma (kelenjar getah bening). 

Ia harus menjalani 
kemoterapi, tetapi 
tubuhnya menolak 
obat-obatan 
yang digunakan 
sehingga ia ingin 
menghentikan 
pengobatan 
tersebut. Meski 
demikian, para 
dokter yang 
merawatnya 
bersikeras agar ia 

tidak menghentikan kemoterapi tersebut. 
 Sungguh suatu pilihan yang sulit. 
Selain membuat Carol mual, sakit, 
kehilangan nafsu makan, dan tidak 
bisa tidur, kemoterapi tersebut juga 
membuatnya mengalami depresi. 
Rasa sakit yang dialaminya begitu 
luar biasa sampai-sampai ia terpikir 
untuk bunuh diri demi mengakhiri 
penderitaannya. Namun ia tidak sampai 
hati meninggalkan suami dan dua 
putranya yang baru berusia tiga tahun 
dan sembilan tahun. Ia benar-benar tidak 
tahu apakah ia sanggup menghadapi hari 
esok yang penuh dengan rasa sakit dan 
penderitaan. 

Jawab Yesus: 
“Akulah 
kebangkitan 
dan hidup; 
barangsiapa 
percaya kepada-
Ku, ia akan 
hidup walaupun 
ia sudah mati.” 
Yohanes 11:25
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 Satu-satunya hal yang memberi 
pengharapan bagi Carol di titik terendah 
hidupnya adalah imannya kepada Allah. 
Kehadiran dan penghiburan Allah 
telah memberinya keteguhan untuk 
menghadapi keadaannya. Dengan 
mempercayai Allah, Carol menerima 
kekuatan rohani dan jasmani untuk tidak 
lekas menyerah dalam perjuangannya 
melawan kanker, meskipun ada 
kemungkinan rasa sakit dan penderitaan 
yang dialaminya akan semakin 
bertambah. Pengharapannya kepada 
Yesus memberinya kesanggupan untuk 
terus bertahan, karena ia yakin bahwa 
Allah tidak akan pernah meninggalkan 
dirinya maupun keluarganya. Apa pun 
yang akan terjadi, Carol percaya bahwa 
Allah terus memelihara mereka. 
 Benar sekali. Yesus tak hanya 
mengetahui hari-hari hidup kita, Dia juga 
peduli kepada kita. Saat mempercayai 
Yesus, Anda akan mengalami damai 
sejahtera-Nya, kehadiran-Nya, dan 
kuasa-Nya. Bersama Yesus, Anda tidak 
perlu menghadapi hari esok sendirian.  
 Bila saat ini Anda sedang mengalami 
berbagai macam persoalan, mengapa 
tidak datang kepada Allah yang 
Mahakuasa dan Maha Pengasih, yang 
dapat menolong Anda untuk menghadapi 
hari esok?
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Maukah Anda Datang kepada 
Yesus?
bila anda ingin mengetahui lebih banyak
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lebih bernilai daripada kesehatan dan
kehidupan di dunia ini—kita akan hidup
dengan penuh pengharapan.

Apakah Anda ingin tahu lebih banyak 
tentang Yesus, apa yang telah disediakan-
Nya untuk Anda, dan bagaimana Anda 
dapat mengenal-Nya?

Penerjemah: Rusiana Budirahardjo
Editor Terjemahan: Dwiyanto, Elisabeth Chandra
Penyelaras Bahasa: Bungaran Gultom, Natalia Endah
Penata Letak: Mary Chang
Perancang Sampul: Mary Chang

Kutipan ayat diambil dari teks Alkitab
Terjemahan Baru Indonesia © LAI 1974
© 2017 Our Daily Bread Ministries.
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Indonesian Looking at Life “Failing Health”

      Berbicaralah dengan seorang teman 
Kristen untuk tahu lebih banyak tentang 
Yesus. Kami di Our Daily Bread Ministries 
juga rindu menolong Anda. Tersedia buklet 
berjudul Kisah tentang Pengharapan, 
yang lebih jauh memperkenalkan Yesus 
kepada Anda. Buklet itu dapat Anda 
peroleh tanpa dikenakan biaya. 
Silakan menghubungi kami untuk 
mendapatkannya. 



Maukah Anda Mengenal Yesus?
Kisah tentang Pengharapan adalah buklet 
yang dapat membawa Anda
lebih mengenal pribadi Yesus Kristus. 

Pindai QR Code ini untuk 
membacanya secara daring, 
atau hubungi kami untuk 
mendapatkan edisi cetaknya 

tanpa dikenakan biaya. 

Kunjungi https://santapanrohani.org/sph 
untuk melihat bacaan-bacaan yang akan 
membantu Anda menemukan pertolongan 
yang ditawarkan Allah melalui firman-Nya 
atas beragam pergumulan dan pertanyaan 
hidup Anda.

Materi terbitan kami lainnya, baik dalam
bentuk cetak maupun digital, dapat Anda
akses di santapanrohani.org
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Apakah Anda ingin tahu  
lebih lanjut tentang Yesus?

Kisah tentang Pengharapan adalah buklet 
yang dapat memberi tahu Anda lebih 
lanjut tentang siapa Yesus dan karya-Nya 
bagi Anda. 

Pindai QR Code ini untuk 
membacanya secara daring, 
atau hubungi kami untuk 
mendapatkan edisi cetaknya. 

Kunjungi https://santapanrohani.org/sph 
untuk melihat bacaan-bacaan yang akan 
membantu Anda menemukan pertolongan 
terbaik yang ditawarkan Allah melalui 
firman-Nya atas beragam pergumulan dan 
pertanyaan hidup.

Untuk lebih banyak materi cetak dan 
digital, kunjungi santapanrohani.org

ANDA DAPAT MEMBERI 
DAMPAK YANG BERARTI! 
Materi kami tidak dikenakan biaya.  
Pelayanan kami didukung oleh persembahan 
kasih dari para pembaca kami. 

Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, Anda 
dapat mengirimkan persembahan kasih melalui 
rekening “Yayasan ODB Indonesia”
BCA Green Garden A/C 253-300-2510
BNI Daan Mogot A/C 0000-570-195
Mandiri Taman Semanan A/C 118-000-6070-162

Scan QR code ini untuk donasi 
dengan aplikasi e-wallet berikut:

QR Code Standar 
Pembayaran Nasional

Yayasan 
ODB Indonesia

Silakan konfirmasi persembahan kasih Anda  
melalui nomor kontak kami di halaman belakang 
buklet ini.

Anda juga dapat mendukung kami  
dengan meng-klik tautan ini.

http://santapanrohani.org/donate
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