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Ingin lebih mengenal Tuhan?
Bacalah firman-Nya  

dengan bantuan renungan 
Santapan Rohani 
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secara harian.
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Dia Tahu  
Derita Kita

Saat Allah mengizinkan pencobaan, 
Dia juga menyediakan penghiburan.

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.

Allah Tahu Derita Kita
Hidup ini penuh pergumulan, dan kesusahannya terasa 
lebih nyata dan berat daripada ketika kita bergumul 
dengan suatu penyakit parah atau luka yang 
mendatangkan trauma. Ketakutan, kecemasan, 
kekhawatiran, dan keputusasaan menghunjam hati kita. 
Jika ditambah dengan penderitaan jasmani, masa-masa 
menjalani pedihnya hidup ini seakan-akan tidak 
tertahankan lagi. Penghiburan tampaknya tidak dapat 
diraih, dan pengharapan berada di luar jangkauan.
 Kita merindukan kelepasan dari penderitaan dan 
menantikan jawaban bagi beragam pertanyaan kita. 
Dalam buku Seri Hikmat Ilahi yang berjudul Apakah Allah 
Ingin Saya Sehat?, Herb Vander Lugt menuliskan nasihat 
ini: “Tidak diragukan lagi, banyak orang berpaling dari 
Allah karena masalah penderitaan. Mereka sulit percaya 
bahwa Allah yang Maha Pengasih dan Mahakuasa 
memperkenankan orang yang baik mengalami 
penderitaan sedemikian rupa. Di lain pihak, ribuan orang 
telah bersaksi bahwa pada saat mereka mengalami 
kesedihan yang mendalam atau saat berada di dalam 
kesusahan besar itulah, mereka menemukan Allah lebih 
nyata dan ber-harga daripada waktu-waktu sebelumnya.”
 Allah dapat menggunakan penderitaan yang melanda 
kehidupan anak-anak-Nya untuk membentuk mereka 
supaya bertambah baik dan bijaksana. Dia mengetahui 
penderitaan kita.
 Renungan-renungan terpilih dari Santapan Rohani ini 
bertujuan untuk membantu Anda menemukan peng-
harapan di dalam Allah yang menjadi sumber segala 
penghiburan. Jika Anda menikmati renungan ini dan 
ingin menerimanya secara rutin, Anda dapat menerimanya 
dalam bentuk buku, e-mail, atau melalui aplikasi ponsel. 
Silakan membaca halaman terakhir untuk mengetahui 
caranya. Anda dapat menerima materi-materi yang kami 
terbitkan tanpa dikenai biaya apa pun. 

© 2020 Our Daily Bread Ministries. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Kutipan ayat diambil dari teks Alkitab Terjemahan Baru Indonesia, LAI ©1974.

Indonesian Occasion ODB ‘He Knows Your Pain’

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
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Jangan Lupakan Aku, Tuhan!

Pernahkah Anda bertanya-tanya dalam hati apakah 
Tuhan telah melupakan Anda? Apakah seakan-
akan Tuhan tidak begitu memperhatikan Anda lagi 

seperti dulu? Jika Anda merasa demikian, ingatlah bahwa 
apa yang tampak di permukaan sering menyesatkan. Apa 
pun yang Anda rasakan saat ini, sesungguhnya Tuhan 
tidak jauh dari Anda. Mungkin 
Tuhan sedang memberi Anda 
kesempatan untuk mempercayai-
Nya, menantikan pertolongan-
Nya, dan tidak bergantung pada 
kemampuan Anda sendiri.

Kita semua mengalami ujian 
yang serupa dalam kehidupan 
sehari-hari. Apakah ada orangtua yang tidak menyuruh 
anaknya untuk tetap tinggal di suatu tempat sampai 
mereka kembali? Apakah ada orangtua yang tidak 
khawatir jika anaknya tersebut tidak mau menunggu 
mereka, tetapi malah berlari-lari semaunya sendiri?

Daud, penulis Mazmur 13, melukiskan pikiran seorang 
anak Allah yang harus selalu menyenangkan Bapa 
Surgawi. Pada saat itu Daud sedang menghadapi suatu 
ujian. Ia tahu bagaimana rasanya ketika diabaikan Tuhan. 
Namun, Daud tetap yakin bahwa satu-satunya 
pengharapannya yang sejati hanyalah di dalam Tuhan 
dan bahwa Dia akan menghargai iman Daud.

Apakah pada saat ini Anda sedang diuji? Apakah 
Allah seakan-akan jauh dari Anda? Inilah kesempatan 
bagi Anda untuk mempelajari apa yang telah dipelajari 
Raja Daud, yaitu bahwa Tuhan tidak akan pernah 
meninggalkan Anda. Tuhan pasti menopang semua orang 
yang percaya kepada-Nya.   MART DEHAAN

Dukacita Tak Terduga

Sejak tahun 1988, saya senang dapat menulis beberapa 
artikel Our Daily Bread setiap bulan. Saya mendapat 
banyak berkat ketika menggali Alkitab, mengulas 

kehidupan, dan menyediakan pertolongan rohani melalui 
buku renungan ini. Namun pada tanggal 6 Juni 2002, saya 
merasa tidak dapat lagi memberikan pertolongan rohani. 
Di hari terakhirnya di sekolah 
menengah, Melissa, putri kami 
yang berusia 17 tahun, meninggal 
dalam suatu kecelakaan mobil. 

Seketika itu juga, peristiwa 
tersebut menjadi ujian atas segala 
sesuatu yang kami pahami tentang 
Allah, Alkitab, dan surga. Kami 
memerlukan saudara-saudara 
seiman untuk menumbuhkan 
kembali harapan kami, ketika kami 
harus menyaksikan pemakaman Melissa yang telah 
menyentuh kehidupan begitu banyak orang dengan 
senyumannya, kesalehannya, kasihnya terhadap hidup ini, 
dan perhatiannya kepada orang lain. Selama berminggu-
minggu, saya tidak dapat menulis. Apa yang dapat saya 
katakan? Bagaimana saya dapat menyusun kata-kata 
untuk menguatkan orang lain ketika keluarga saya—
bahkan saya sendiri—sangat membutuhkan kekuatan?

Beberapa bulan kemudian ketika saya mulai menulis 
lagi, saya dapat mengatakan bahwa Allah tidak berubah. 
Dia tetaplah Bapa Surgawi yang penuh kasih, “Allah 
sumber segala penghiburan” (2 KOR. 1:3). Dia tetaplah Allah 
yang menjadi sumber harapan ketika kita menghadapi 
dukacita yang tidak terduga. Saya menulis tentang Allah 
dengan pemahaman yang diperbarui terkait dengan 
kebutuhan saya akan jamahan-Nya, kasih-Nya, dan 
kekuatan-Nya. Ketika hati hancur, saya menuliskan 
tentang Allah, satu-satunya Pribadi yang dapat menjadikan 
kita utuh.  DAVE BRANON

Saatnya Berdoa?

Ketika orang menghadapi beragam pencobaan, 
mereka sering menjadikan doa hanya sebagai 
tempat pelarian terakhir. Saya mengenal seorang 

pria yang sedang berjuang dengan gigih melawan kanker. 
Ketika orang-orang mulai memperhatikan kondisi 
tubuh dan aktivitasnya sehari-hari yang terus merosot, 
seseorang berkata, “Ya, mereka 
telah mencoba segala upaya. Saya 
pikir inilah saatnya untuk mulai 
berdoa.”

Seorang pria lain sedang 
bergumul di tempat kerjanya. Ia 
menghadapi krisis besar yang 
dampaknya sungguh tidak 
menyenangkan bagi dirinya dan 
masa depan perusahaannya. Ia 
benar-benar tidak dapat 
menemukan solusinya. Akhirnya 
ia berkata, “Aku telah mencoba segala hal untuk 
mengatasi situasi ini dan tidak ada yang berhasil. 
Sekarang saatnya bagiku untuk mulai berdoa.”

Di kedua kasus ini, doa kelihatannya menjadi jalan 
keluar terakhir untuk mengatasi masalah. Hanya setelah 
segala usaha tidak membuahkan hasil, barulah orang 
memutuskan untuk  berdoa. Itu merupakan usaha yang 
sia-sia. Alih-alih sebagai jalan terakhir, doa seharusnya 
merupakan hal pertama yang kita lakukan. Tuhan 
menjawab doa, dan Dia menginginkan kita supaya terus-
menerus datang kepada-Nya dengan segala kebutuhan 
kita (1 TES. 5:17). Alkitab menyatakan kepada kita, “Jangan 
kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam 
segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan 
permohonan dengan ucapan syukur” (FLP. 4:6). 

Jadi, jangan menunggu. Berdoalah setiap waktu.   
 DAVID C. EGNER
 

Bersyukur dalam Kesesakan

Mengucap syukur dalam segala keadaan terkadang 
sangat sulit. Ketika tubuh kita digerogoti 
penyakit, kita mengalami masalah kesehatan 

yang tidak ada obatnya, kita kehilangan pekerjaan, atau 
ketika hubungan kita yang indah telah retak, maka sulit 
bagi kita untuk mengucap syukur. Namun, kita dapat 
belajar bersyukur kepada 

Allah karena Dia memberi kita 
kekuatan pada saat kita merasa 
lemah.

Itulah sebabnya Rasul Paulus 
berkata, “Aku senang dan rela di 
dalam kelemahan . . . dan 
kesesakan, oleh karena Kristus”  
(2 KOR. 12:10). Sebagai orang percaya, 
kita pun dapat bersyukur karena melalui pengalaman-
pengalaman yang menyesakkan tersebut Allah 
menyempurnakan karya terbaik-Nya bagi kita. Bahkan 
melalui penderitaan, Dia turut bekerja untuk kebaikan 
kita (RM. 8:28).

Penulis sekaligus pengkhotbah buta yang berasal 
Skotlandia, George Matheson (1842-1906), berdoa 
demikian, “Ribuan kali aku telah bersyukur kepada-Mu 
untuk saat-saat yang indah, tetapi tak sekali pun 
bersyukur di ‘masa kesesakan’ . . .  Ajarlah aku untuk 
bermegah dalam penderitaanku; ajarlah aku memahami 
betapa berharganya ‘kesesakanku’. Nyatakanlah padaku 
bahwa aku justru mendekat kepada-Mu melalui jalan 
yang penuh penderitaan ini. Nyatakanlah padaku bahwa 
airmataku menjadi pelangi pengharapanku.”

Ketika kita berserah kepada Tuhan dan mengingat 
bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 
mendatangkan kebaikan bagi kita, kita dimampukan 
untuk mengucap syukur kepada Tuhan, bahkan pada saat 
“kesesakan” melanda.   RICHARD DEHAAN

Hati dan Bintang

Para ahli astronomi menggunakan teleskop optik 
Australia yang terbesar untuk memetakan 100.000 
galaksi yang mengitari galaksi kita, Bimasakti. 

Peta tiga dimensi yang dihasilkan mencakup 5 persen 
dari langit sehingga kita dapat melihat ke angkasa yang 
jaraknya sejauh 4 miliar tahun cahaya. Jumlah bintang di 
angkasa melampaui imajinasi kita, 
tetapi yang pasti tidak melampaui 
pengetahuan Allah.

Betapa mengagumkan ketika 
membaca ayat, “Ia menentukan 
jumlah bintang-bintang dan 
menyebut nama-nama semuanya. 
Besarlah Tuhan kita dan berlimpah 
kekuatan, kebijaksanaan-Nya tak 
terhingga” (MZM. 147:4-5).

Meskipun demikian, yang lebih mengagumkan adalah 
pernyataan pemazmur yang mengatakan bahwa Allah, 
yang lebih agung dari jagat raya yang diciptakan-Nya, 
sangat peduli dengan setiap penderitaan yang kita alami. 
Dia tidak pergi dan menghindar, tetapi malah 
menghampiri kita dengan penuh kasih dan belas kasihan. 
“Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan 
membalut luka-luka mereka,” tulis pemazmur. “Tuhan 
menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi 
merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi” (AY.3,6).

Yesus Kristus, pencipta jagat raya ini, telah turun ke 
dunia untuk menebus dosa kita dan membuka jalan bagi 
manusia untuk bersahabat dan bersekutu dengan-Nya. 
Hari ini Dia siap memberikan kesembuhan dan kepenuhan 
bagi roh kita yang terluka. Mulai dari menamai bintang-
bintang hingga menyembuhkan hati yang terluka, tidak 
ada yang terlalu sulit bagi Allah.   DAVID MCCASLAND
 

Hari ke-2Hari ke-1 Hari ke-3 Hari ke-4 Hari ke-5

Berapa lama lagi, 
Tuhan, Kaulupakan 
aku terus-menerus? 
Mazmur 13:2

Terpujilah Allah, 
Bapa Tuhan kita 
Yesus Kristus, Bapa 
yang penuh belas 
kasihan dan Allah 
sumber segala 
penghiburan.
2 Korintus 1:3

Tetapi nyatakanlah 
dalam segala 
hal keinginanmu 
kepada Allah 
dalam doa dan 
permohonan 
dengan ucapan 
syukur. Filipi 4:6

Karena itu aku 
senang dan rela di 
dalam kelemahan 
. . . dan kesesakan 
oleh karena Kristus.
2 Korintus 12:10

Ia menentukan 
jumlah bintang-
bintang dan 
menyebut nama-
nama semuanya. 
Mazmur 147:4

Ketika kita mempercayai kesetiaan Allah, 
ketakutan kita pun enyah.

Saat Allah mengizinkan pencobaan,
Dia juga menyediakan penghiburan.

Doa seharusnya menjadi jalan keluar kita  
yang terutama, dan bukan jalan terakhir.

Penderitaan akan terasa lebih ringan,
ketika kita menjalaninya dengan ucapan syukur.

Melalui ciptaan-Nya, kita dapat melihat tangan Allah; 
melalui penebusan-Nya, kita dapat melihat hati-Nya.

BACAAN HARI INI 
Mazmur 13

BACAAN HARI INI
2 Korintus 1:3-11

BACAAN HARI INI
Filipi 4:1-9

BACAAN HARI INI
2 Korintus 12:1-10

BACAAN HARI INI
Mazmur 147:1-11



Jangan Lupakan Aku, Tuhan!

Pernahkah Anda bertanya-tanya dalam hati apakah 
Tuhan telah melupakan Anda? Apakah seakan-
akan Tuhan tidak begitu memperhatikan Anda lagi 

seperti dulu? Jika Anda merasa demikian, ingatlah bahwa 
apa yang tampak di permukaan sering menyesatkan. Apa 
pun yang Anda rasakan saat ini, sesungguhnya Tuhan 
tidak jauh dari Anda. Mungkin 
Tuhan sedang memberi Anda 
kesempatan untuk mempercayai-
Nya, menantikan pertolongan-
Nya, dan tidak bergantung pada 
kemampuan Anda sendiri.

Kita semua mengalami ujian 
yang serupa dalam kehidupan 
sehari-hari. Apakah ada orangtua yang tidak menyuruh 
anaknya untuk tetap tinggal di suatu tempat sampai 
mereka kembali? Apakah ada orangtua yang tidak 
khawatir jika anaknya tersebut tidak mau menunggu 
mereka, tetapi malah berlari-lari semaunya sendiri?

Daud, penulis Mazmur 13, melukiskan pikiran seorang 
anak Allah yang harus selalu menyenangkan Bapa 
Surgawi. Pada saat itu Daud sedang menghadapi suatu 
ujian. Ia tahu bagaimana rasanya ketika diabaikan Tuhan. 
Namun, Daud tetap yakin bahwa satu-satunya 
pengharapannya yang sejati hanyalah di dalam Tuhan 
dan bahwa Dia akan menghargai iman Daud.

Apakah pada saat ini Anda sedang diuji? Apakah 
Allah seakan-akan jauh dari Anda? Inilah kesempatan 
bagi Anda untuk mempelajari apa yang telah dipelajari 
Raja Daud, yaitu bahwa Tuhan tidak akan pernah 
meninggalkan Anda. Tuhan pasti menopang semua orang 
yang percaya kepada-Nya.   MART DEHAAN

Dukacita Tak Terduga

Sejak tahun 1988, saya senang dapat menulis beberapa 
artikel Our Daily Bread setiap bulan. Saya mendapat 
banyak berkat ketika menggali Alkitab, mengulas 

kehidupan, dan menyediakan pertolongan rohani melalui 
buku renungan ini. Namun pada tanggal 6 Juni 2002, saya 
merasa tidak dapat lagi memberikan pertolongan rohani. 
Di hari terakhirnya di sekolah 
menengah, Melissa, putri kami 
yang berusia 17 tahun, meninggal 
dalam suatu kecelakaan mobil. 

Seketika itu juga, peristiwa 
tersebut menjadi ujian atas segala 
sesuatu yang kami pahami tentang 
Allah, Alkitab, dan surga. Kami 
memerlukan saudara-saudara 
seiman untuk menumbuhkan 
kembali harapan kami, ketika kami 
harus menyaksikan pemakaman Melissa yang telah 
menyentuh kehidupan begitu banyak orang dengan 
senyumannya, kesalehannya, kasihnya terhadap hidup ini, 
dan perhatiannya kepada orang lain. Selama berminggu-
minggu, saya tidak dapat menulis. Apa yang dapat saya 
katakan? Bagaimana saya dapat menyusun kata-kata 
untuk menguatkan orang lain ketika keluarga saya—
bahkan saya sendiri—sangat membutuhkan kekuatan?

Beberapa bulan kemudian ketika saya mulai menulis 
lagi, saya dapat mengatakan bahwa Allah tidak berubah. 
Dia tetaplah Bapa Surgawi yang penuh kasih, “Allah 
sumber segala penghiburan” (2 KOR. 1:3). Dia tetaplah Allah 
yang menjadi sumber harapan ketika kita menghadapi 
dukacita yang tidak terduga. Saya menulis tentang Allah 
dengan pemahaman yang diperbarui terkait dengan 
kebutuhan saya akan jamahan-Nya, kasih-Nya, dan 
kekuatan-Nya. Ketika hati hancur, saya menuliskan 
tentang Allah, satu-satunya Pribadi yang dapat menjadikan 
kita utuh.  DAVE BRANON

Saatnya Berdoa?

Ketika orang menghadapi beragam pencobaan, 
mereka sering menjadikan doa hanya sebagai 
tempat pelarian terakhir. Saya mengenal seorang 

pria yang sedang berjuang dengan gigih melawan kanker. 
Ketika orang-orang mulai memperhatikan kondisi 
tubuh dan aktivitasnya sehari-hari yang terus merosot, 
seseorang berkata, “Ya, mereka 
telah mencoba segala upaya. Saya 
pikir inilah saatnya untuk mulai 
berdoa.”

Seorang pria lain sedang 
bergumul di tempat kerjanya. Ia 
menghadapi krisis besar yang 
dampaknya sungguh tidak 
menyenangkan bagi dirinya dan 
masa depan perusahaannya. Ia 
benar-benar tidak dapat 
menemukan solusinya. Akhirnya 
ia berkata, “Aku telah mencoba segala hal untuk 
mengatasi situasi ini dan tidak ada yang berhasil. 
Sekarang saatnya bagiku untuk mulai berdoa.”

Di kedua kasus ini, doa kelihatannya menjadi jalan 
keluar terakhir untuk mengatasi masalah. Hanya setelah 
segala usaha tidak membuahkan hasil, barulah orang 
memutuskan untuk  berdoa. Itu merupakan usaha yang 
sia-sia. Alih-alih sebagai jalan terakhir, doa seharusnya 
merupakan hal pertama yang kita lakukan. Tuhan 
menjawab doa, dan Dia menginginkan kita supaya terus-
menerus datang kepada-Nya dengan segala kebutuhan 
kita (1 TES. 5:17). Alkitab menyatakan kepada kita, “Jangan 
kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam 
segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan 
permohonan dengan ucapan syukur” (FLP. 4:6). 

Jadi, jangan menunggu. Berdoalah setiap waktu.   
 DAVID C. EGNER
 

Bersyukur dalam Kesesakan

Mengucap syukur dalam segala keadaan terkadang 
sangat sulit. Ketika tubuh kita digerogoti 
penyakit, kita mengalami masalah kesehatan 

yang tidak ada obatnya, kita kehilangan pekerjaan, atau 
ketika hubungan kita yang indah telah retak, maka sulit 
bagi kita untuk mengucap syukur. Namun, kita dapat 
belajar bersyukur kepada 

Allah karena Dia memberi kita 
kekuatan pada saat kita merasa 
lemah.

Itulah sebabnya Rasul Paulus 
berkata, “Aku senang dan rela di 
dalam kelemahan . . . dan 
kesesakan, oleh karena Kristus”  
(2 KOR. 12:10). Sebagai orang percaya, 
kita pun dapat bersyukur karena melalui pengalaman-
pengalaman yang menyesakkan tersebut Allah 
menyempurnakan karya terbaik-Nya bagi kita. Bahkan 
melalui penderitaan, Dia turut bekerja untuk kebaikan 
kita (RM. 8:28).

Penulis sekaligus pengkhotbah buta yang berasal 
Skotlandia, George Matheson (1842-1906), berdoa 
demikian, “Ribuan kali aku telah bersyukur kepada-Mu 
untuk saat-saat yang indah, tetapi tak sekali pun 
bersyukur di ‘masa kesesakan’ . . .  Ajarlah aku untuk 
bermegah dalam penderitaanku; ajarlah aku memahami 
betapa berharganya ‘kesesakanku’. Nyatakanlah padaku 
bahwa aku justru mendekat kepada-Mu melalui jalan 
yang penuh penderitaan ini. Nyatakanlah padaku bahwa 
airmataku menjadi pelangi pengharapanku.”

Ketika kita berserah kepada Tuhan dan mengingat 
bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 
mendatangkan kebaikan bagi kita, kita dimampukan 
untuk mengucap syukur kepada Tuhan, bahkan pada saat 
“kesesakan” melanda.   RICHARD DEHAAN

Hati dan Bintang

Para ahli astronomi menggunakan teleskop optik 
Australia yang terbesar untuk memetakan 100.000 
galaksi yang mengitari galaksi kita, Bimasakti. 

Peta tiga dimensi yang dihasilkan mencakup 5 persen 
dari langit sehingga kita dapat melihat ke angkasa yang 
jaraknya sejauh 4 miliar tahun cahaya. Jumlah bintang di 
angkasa melampaui imajinasi kita, 
tetapi yang pasti tidak melampaui 
pengetahuan Allah.

Betapa mengagumkan ketika 
membaca ayat, “Ia menentukan 
jumlah bintang-bintang dan 
menyebut nama-nama semuanya. 
Besarlah Tuhan kita dan berlimpah 
kekuatan, kebijaksanaan-Nya tak 
terhingga” (MZM. 147:4-5).

Meskipun demikian, yang lebih mengagumkan adalah 
pernyataan pemazmur yang mengatakan bahwa Allah, 
yang lebih agung dari jagat raya yang diciptakan-Nya, 
sangat peduli dengan setiap penderitaan yang kita alami. 
Dia tidak pergi dan menghindar, tetapi malah 
menghampiri kita dengan penuh kasih dan belas kasihan. 
“Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan 
membalut luka-luka mereka,” tulis pemazmur. “Tuhan 
menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi 
merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi” (AY.3,6).

Yesus Kristus, pencipta jagat raya ini, telah turun ke 
dunia untuk menebus dosa kita dan membuka jalan bagi 
manusia untuk bersahabat dan bersekutu dengan-Nya. 
Hari ini Dia siap memberikan kesembuhan dan kepenuhan 
bagi roh kita yang terluka. Mulai dari menamai bintang-
bintang hingga menyembuhkan hati yang terluka, tidak 
ada yang terlalu sulit bagi Allah.   DAVID MCCASLAND
 

Hari ke-2Hari ke-1 Hari ke-3 Hari ke-4 Hari ke-5

Berapa lama lagi, 
Tuhan, Kaulupakan 
aku terus-menerus? 
Mazmur 13:2

Terpujilah Allah, 
Bapa Tuhan kita 
Yesus Kristus, Bapa 
yang penuh belas 
kasihan dan Allah 
sumber segala 
penghiburan.
2 Korintus 1:3

Tetapi nyatakanlah 
dalam segala 
hal keinginanmu 
kepada Allah 
dalam doa dan 
permohonan 
dengan ucapan 
syukur. Filipi 4:6

Karena itu aku 
senang dan rela di 
dalam kelemahan 
. . . dan kesesakan 
oleh karena Kristus.
2 Korintus 12:10

Ia menentukan 
jumlah bintang-
bintang dan 
menyebut nama-
nama semuanya. 
Mazmur 147:4

Ketika kita mempercayai kesetiaan Allah, 
ketakutan kita pun enyah.

Saat Allah mengizinkan pencobaan,
Dia juga menyediakan penghiburan.

Doa seharusnya menjadi jalan keluar kita  
yang terutama, dan bukan jalan terakhir.

Penderitaan akan terasa lebih ringan,
ketika kita menjalaninya dengan ucapan syukur.

Melalui ciptaan-Nya, kita dapat melihat tangan Allah; 
melalui penebusan-Nya, kita dapat melihat hati-Nya.

BACAAN HARI INI 
Mazmur 13

BACAAN HARI INI
2 Korintus 1:3-11

BACAAN HARI INI
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BACAAN HARI INI
2 Korintus 12:1-10

BACAAN HARI INI
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Apakah Anda menerima manfaat  
dari bacaan ini? Berikan tanggapan 

dan usul Anda di sini.

Jika Anda ingin menerima  
Seri Pengharapan Hidup terbaru secara rutin 

atau ingin membagikan materi ini  
kepada orang lain, silakan:

KOMENTAR

BACA ARTIKEL LAIN

Daftar di sini
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Jangan Lupakan Aku, Tuhan!

Pernahkah Anda bertanya-tanya dalam hati apakah 
Tuhan telah melupakan Anda? Apakah seakan-
akan Tuhan tidak begitu memperhatikan Anda lagi 

seperti dulu? Jika Anda merasa demikian, ingatlah bahwa 
apa yang tampak di permukaan sering menyesatkan. Apa 
pun yang Anda rasakan saat ini, sesungguhnya Tuhan 
tidak jauh dari Anda. Mungkin 
Tuhan sedang memberi Anda 
kesempatan untuk mempercayai-
Nya, menantikan pertolongan-
Nya, dan tidak bergantung pada 
kemampuan Anda sendiri.

Kita semua mengalami ujian 
yang serupa dalam kehidupan 
sehari-hari. Apakah ada orangtua yang tidak menyuruh 
anaknya untuk tetap tinggal di suatu tempat sampai 
mereka kembali? Apakah ada orangtua yang tidak 
khawatir jika anaknya tersebut tidak mau menunggu 
mereka, tetapi malah berlari-lari semaunya sendiri?

Daud, penulis Mazmur 13, melukiskan pikiran seorang 
anak Allah yang harus selalu menyenangkan Bapa 
Surgawi. Pada saat itu Daud sedang menghadapi suatu 
ujian. Ia tahu bagaimana rasanya ketika diabaikan Tuhan. 
Namun, Daud tetap yakin bahwa satu-satunya 
pengharapannya yang sejati hanyalah di dalam Tuhan 
dan bahwa Dia akan menghargai iman Daud.

Apakah pada saat ini Anda sedang diuji? Apakah 
Allah seakan-akan jauh dari Anda? Inilah kesempatan 
bagi Anda untuk mempelajari apa yang telah dipelajari 
Raja Daud, yaitu bahwa Tuhan tidak akan pernah 
meninggalkan Anda. Tuhan pasti menopang semua orang 
yang percaya kepada-Nya.   MART DEHAAN

Dukacita Tak Terduga

Sejak tahun 1988, saya senang dapat menulis beberapa 
artikel Our Daily Bread setiap bulan. Saya mendapat 
banyak berkat ketika menggali Alkitab, mengulas 

kehidupan, dan menyediakan pertolongan rohani melalui 
buku renungan ini. Namun pada tanggal 6 Juni 2002, saya 
merasa tidak dapat lagi memberikan pertolongan rohani. 
Di hari terakhirnya di sekolah 
menengah, Melissa, putri kami 
yang berusia 17 tahun, meninggal 
dalam suatu kecelakaan mobil. 

Seketika itu juga, peristiwa 
tersebut menjadi ujian atas segala 
sesuatu yang kami pahami tentang 
Allah, Alkitab, dan surga. Kami 
memerlukan saudara-saudara 
seiman untuk menumbuhkan 
kembali harapan kami, ketika kami 
harus menyaksikan pemakaman Melissa yang telah 
menyentuh kehidupan begitu banyak orang dengan 
senyumannya, kesalehannya, kasihnya terhadap hidup ini, 
dan perhatiannya kepada orang lain. Selama berminggu-
minggu, saya tidak dapat menulis. Apa yang dapat saya 
katakan? Bagaimana saya dapat menyusun kata-kata 
untuk menguatkan orang lain ketika keluarga saya—
bahkan saya sendiri—sangat membutuhkan kekuatan?

Beberapa bulan kemudian ketika saya mulai menulis 
lagi, saya dapat mengatakan bahwa Allah tidak berubah. 
Dia tetaplah Bapa Surgawi yang penuh kasih, “Allah 
sumber segala penghiburan” (2 KOR. 1:3). Dia tetaplah Allah 
yang menjadi sumber harapan ketika kita menghadapi 
dukacita yang tidak terduga. Saya menulis tentang Allah 
dengan pemahaman yang diperbarui terkait dengan 
kebutuhan saya akan jamahan-Nya, kasih-Nya, dan 
kekuatan-Nya. Ketika hati hancur, saya menuliskan 
tentang Allah, satu-satunya Pribadi yang dapat menjadikan 
kita utuh.  DAVE BRANON

Saatnya Berdoa?

Ketika orang menghadapi beragam pencobaan, 
mereka sering menjadikan doa hanya sebagai 
tempat pelarian terakhir. Saya mengenal seorang 

pria yang sedang berjuang dengan gigih melawan kanker. 
Ketika orang-orang mulai memperhatikan kondisi 
tubuh dan aktivitasnya sehari-hari yang terus merosot, 
seseorang berkata, “Ya, mereka 
telah mencoba segala upaya. Saya 
pikir inilah saatnya untuk mulai 
berdoa.”

Seorang pria lain sedang 
bergumul di tempat kerjanya. Ia 
menghadapi krisis besar yang 
dampaknya sungguh tidak 
menyenangkan bagi dirinya dan 
masa depan perusahaannya. Ia 
benar-benar tidak dapat 
menemukan solusinya. Akhirnya 
ia berkata, “Aku telah mencoba segala hal untuk 
mengatasi situasi ini dan tidak ada yang berhasil. 
Sekarang saatnya bagiku untuk mulai berdoa.”

Di kedua kasus ini, doa kelihatannya menjadi jalan 
keluar terakhir untuk mengatasi masalah. Hanya setelah 
segala usaha tidak membuahkan hasil, barulah orang 
memutuskan untuk  berdoa. Itu merupakan usaha yang 
sia-sia. Alih-alih sebagai jalan terakhir, doa seharusnya 
merupakan hal pertama yang kita lakukan. Tuhan 
menjawab doa, dan Dia menginginkan kita supaya terus-
menerus datang kepada-Nya dengan segala kebutuhan 
kita (1 TES. 5:17). Alkitab menyatakan kepada kita, “Jangan 
kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam 
segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan 
permohonan dengan ucapan syukur” (FLP. 4:6). 

Jadi, jangan menunggu. Berdoalah setiap waktu.   
 DAVID C. EGNER
 

Bersyukur dalam Kesesakan

Mengucap syukur dalam segala keadaan terkadang 
sangat sulit. Ketika tubuh kita digerogoti 
penyakit, kita mengalami masalah kesehatan 

yang tidak ada obatnya, kita kehilangan pekerjaan, atau 
ketika hubungan kita yang indah telah retak, maka sulit 
bagi kita untuk mengucap syukur. Namun, kita dapat 
belajar bersyukur kepada 

Allah karena Dia memberi kita 
kekuatan pada saat kita merasa 
lemah.

Itulah sebabnya Rasul Paulus 
berkata, “Aku senang dan rela di 
dalam kelemahan . . . dan 
kesesakan, oleh karena Kristus”  
(2 KOR. 12:10). Sebagai orang percaya, 
kita pun dapat bersyukur karena melalui pengalaman-
pengalaman yang menyesakkan tersebut Allah 
menyempurnakan karya terbaik-Nya bagi kita. Bahkan 
melalui penderitaan, Dia turut bekerja untuk kebaikan 
kita (RM. 8:28).

Penulis sekaligus pengkhotbah buta yang berasal 
Skotlandia, George Matheson (1842-1906), berdoa 
demikian, “Ribuan kali aku telah bersyukur kepada-Mu 
untuk saat-saat yang indah, tetapi tak sekali pun 
bersyukur di ‘masa kesesakan’ . . .  Ajarlah aku untuk 
bermegah dalam penderitaanku; ajarlah aku memahami 
betapa berharganya ‘kesesakanku’. Nyatakanlah padaku 
bahwa aku justru mendekat kepada-Mu melalui jalan 
yang penuh penderitaan ini. Nyatakanlah padaku bahwa 
airmataku menjadi pelangi pengharapanku.”

Ketika kita berserah kepada Tuhan dan mengingat 
bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 
mendatangkan kebaikan bagi kita, kita dimampukan 
untuk mengucap syukur kepada Tuhan, bahkan pada saat 
“kesesakan” melanda.   RICHARD DEHAAN

Hati dan Bintang

Para ahli astronomi menggunakan teleskop optik 
Australia yang terbesar untuk memetakan 100.000 
galaksi yang mengitari galaksi kita, Bimasakti. 

Peta tiga dimensi yang dihasilkan mencakup 5 persen 
dari langit sehingga kita dapat melihat ke angkasa yang 
jaraknya sejauh 4 miliar tahun cahaya. Jumlah bintang di 
angkasa melampaui imajinasi kita, 
tetapi yang pasti tidak melampaui 
pengetahuan Allah.

Betapa mengagumkan ketika 
membaca ayat, “Ia menentukan 
jumlah bintang-bintang dan 
menyebut nama-nama semuanya. 
Besarlah Tuhan kita dan berlimpah 
kekuatan, kebijaksanaan-Nya tak 
terhingga” (MZM. 147:4-5).

Meskipun demikian, yang lebih mengagumkan adalah 
pernyataan pemazmur yang mengatakan bahwa Allah, 
yang lebih agung dari jagat raya yang diciptakan-Nya, 
sangat peduli dengan setiap penderitaan yang kita alami. 
Dia tidak pergi dan menghindar, tetapi malah 
menghampiri kita dengan penuh kasih dan belas kasihan. 
“Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan 
membalut luka-luka mereka,” tulis pemazmur. “Tuhan 
menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi 
merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi” (AY.3,6).

Yesus Kristus, pencipta jagat raya ini, telah turun ke 
dunia untuk menebus dosa kita dan membuka jalan bagi 
manusia untuk bersahabat dan bersekutu dengan-Nya. 
Hari ini Dia siap memberikan kesembuhan dan kepenuhan 
bagi roh kita yang terluka. Mulai dari menamai bintang-
bintang hingga menyembuhkan hati yang terluka, tidak 
ada yang terlalu sulit bagi Allah.   DAVID MCCASLAND
 

Hari ke-2Hari ke-1 Hari ke-3 Hari ke-4 Hari ke-5

Berapa lama lagi, 
Tuhan, Kaulupakan 
aku terus-menerus? 
Mazmur 13:2

Terpujilah Allah, 
Bapa Tuhan kita 
Yesus Kristus, Bapa 
yang penuh belas 
kasihan dan Allah 
sumber segala 
penghiburan.
2 Korintus 1:3

Tetapi nyatakanlah 
dalam segala 
hal keinginanmu 
kepada Allah 
dalam doa dan 
permohonan 
dengan ucapan 
syukur. Filipi 4:6

Karena itu aku 
senang dan rela di 
dalam kelemahan 
. . . dan kesesakan 
oleh karena Kristus.
2 Korintus 12:10

Ia menentukan 
jumlah bintang-
bintang dan 
menyebut nama-
nama semuanya. 
Mazmur 147:4

Ketika kita mempercayai kesetiaan Allah, 
ketakutan kita pun enyah.

Saat Allah mengizinkan pencobaan,
Dia juga menyediakan penghiburan.

Doa seharusnya menjadi jalan keluar kita  
yang terutama, dan bukan jalan terakhir.

Penderitaan akan terasa lebih ringan,
ketika kita menjalaninya dengan ucapan syukur.

Melalui ciptaan-Nya, kita dapat melihat tangan Allah; 
melalui penebusan-Nya, kita dapat melihat hati-Nya.

BACAAN HARI INI 
Mazmur 13

BACAAN HARI INI
2 Korintus 1:3-11

BACAAN HARI INI
Filipi 4:1-9

BACAAN HARI INI
2 Korintus 12:1-10

BACAAN HARI INI
Mazmur 147:1-11



Jangan Lupakan Aku, Tuhan!

Pernahkah Anda bertanya-tanya dalam hati apakah 
Tuhan telah melupakan Anda? Apakah seakan-
akan Tuhan tidak begitu memperhatikan Anda lagi 

seperti dulu? Jika Anda merasa demikian, ingatlah bahwa 
apa yang tampak di permukaan sering menyesatkan. Apa 
pun yang Anda rasakan saat ini, sesungguhnya Tuhan 
tidak jauh dari Anda. Mungkin 
Tuhan sedang memberi Anda 
kesempatan untuk mempercayai-
Nya, menantikan pertolongan-
Nya, dan tidak bergantung pada 
kemampuan Anda sendiri.

Kita semua mengalami ujian 
yang serupa dalam kehidupan 
sehari-hari. Apakah ada orangtua yang tidak menyuruh 
anaknya untuk tetap tinggal di suatu tempat sampai 
mereka kembali? Apakah ada orangtua yang tidak 
khawatir jika anaknya tersebut tidak mau menunggu 
mereka, tetapi malah berlari-lari semaunya sendiri?

Daud, penulis Mazmur 13, melukiskan pikiran seorang 
anak Allah yang harus selalu menyenangkan Bapa 
Surgawi. Pada saat itu Daud sedang menghadapi suatu 
ujian. Ia tahu bagaimana rasanya ketika diabaikan Tuhan. 
Namun, Daud tetap yakin bahwa satu-satunya 
pengharapannya yang sejati hanyalah di dalam Tuhan 
dan bahwa Dia akan menghargai iman Daud.

Apakah pada saat ini Anda sedang diuji? Apakah 
Allah seakan-akan jauh dari Anda? Inilah kesempatan 
bagi Anda untuk mempelajari apa yang telah dipelajari 
Raja Daud, yaitu bahwa Tuhan tidak akan pernah 
meninggalkan Anda. Tuhan pasti menopang semua orang 
yang percaya kepada-Nya.   MART DEHAAN

Dukacita Tak Terduga

Sejak tahun 1988, saya senang dapat menulis beberapa 
artikel Our Daily Bread setiap bulan. Saya mendapat 
banyak berkat ketika menggali Alkitab, mengulas 

kehidupan, dan menyediakan pertolongan rohani melalui 
buku renungan ini. Namun pada tanggal 6 Juni 2002, saya 
merasa tidak dapat lagi memberikan pertolongan rohani. 
Di hari terakhirnya di sekolah 
menengah, Melissa, putri kami 
yang berusia 17 tahun, meninggal 
dalam suatu kecelakaan mobil. 

Seketika itu juga, peristiwa 
tersebut menjadi ujian atas segala 
sesuatu yang kami pahami tentang 
Allah, Alkitab, dan surga. Kami 
memerlukan saudara-saudara 
seiman untuk menumbuhkan 
kembali harapan kami, ketika kami 
harus menyaksikan pemakaman Melissa yang telah 
menyentuh kehidupan begitu banyak orang dengan 
senyumannya, kesalehannya, kasihnya terhadap hidup ini, 
dan perhatiannya kepada orang lain. Selama berminggu-
minggu, saya tidak dapat menulis. Apa yang dapat saya 
katakan? Bagaimana saya dapat menyusun kata-kata 
untuk menguatkan orang lain ketika keluarga saya—
bahkan saya sendiri—sangat membutuhkan kekuatan?

Beberapa bulan kemudian ketika saya mulai menulis 
lagi, saya dapat mengatakan bahwa Allah tidak berubah. 
Dia tetaplah Bapa Surgawi yang penuh kasih, “Allah 
sumber segala penghiburan” (2 KOR. 1:3). Dia tetaplah Allah 
yang menjadi sumber harapan ketika kita menghadapi 
dukacita yang tidak terduga. Saya menulis tentang Allah 
dengan pemahaman yang diperbarui terkait dengan 
kebutuhan saya akan jamahan-Nya, kasih-Nya, dan 
kekuatan-Nya. Ketika hati hancur, saya menuliskan 
tentang Allah, satu-satunya Pribadi yang dapat menjadikan 
kita utuh.  DAVE BRANON

Saatnya Berdoa?

Ketika orang menghadapi beragam pencobaan, 
mereka sering menjadikan doa hanya sebagai 
tempat pelarian terakhir. Saya mengenal seorang 

pria yang sedang berjuang dengan gigih melawan kanker. 
Ketika orang-orang mulai memperhatikan kondisi 
tubuh dan aktivitasnya sehari-hari yang terus merosot, 
seseorang berkata, “Ya, mereka 
telah mencoba segala upaya. Saya 
pikir inilah saatnya untuk mulai 
berdoa.”

Seorang pria lain sedang 
bergumul di tempat kerjanya. Ia 
menghadapi krisis besar yang 
dampaknya sungguh tidak 
menyenangkan bagi dirinya dan 
masa depan perusahaannya. Ia 
benar-benar tidak dapat 
menemukan solusinya. Akhirnya 
ia berkata, “Aku telah mencoba segala hal untuk 
mengatasi situasi ini dan tidak ada yang berhasil. 
Sekarang saatnya bagiku untuk mulai berdoa.”

Di kedua kasus ini, doa kelihatannya menjadi jalan 
keluar terakhir untuk mengatasi masalah. Hanya setelah 
segala usaha tidak membuahkan hasil, barulah orang 
memutuskan untuk  berdoa. Itu merupakan usaha yang 
sia-sia. Alih-alih sebagai jalan terakhir, doa seharusnya 
merupakan hal pertama yang kita lakukan. Tuhan 
menjawab doa, dan Dia menginginkan kita supaya terus-
menerus datang kepada-Nya dengan segala kebutuhan 
kita (1 TES. 5:17). Alkitab menyatakan kepada kita, “Jangan 
kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam 
segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan 
permohonan dengan ucapan syukur” (FLP. 4:6). 

Jadi, jangan menunggu. Berdoalah setiap waktu.   
 DAVID C. EGNER
 

Bersyukur dalam Kesesakan

Mengucap syukur dalam segala keadaan terkadang 
sangat sulit. Ketika tubuh kita digerogoti 
penyakit, kita mengalami masalah kesehatan 

yang tidak ada obatnya, kita kehilangan pekerjaan, atau 
ketika hubungan kita yang indah telah retak, maka sulit 
bagi kita untuk mengucap syukur. Namun, kita dapat 
belajar bersyukur kepada 

Allah karena Dia memberi kita 
kekuatan pada saat kita merasa 
lemah.

Itulah sebabnya Rasul Paulus 
berkata, “Aku senang dan rela di 
dalam kelemahan . . . dan 
kesesakan, oleh karena Kristus”  
(2 KOR. 12:10). Sebagai orang percaya, 
kita pun dapat bersyukur karena melalui pengalaman-
pengalaman yang menyesakkan tersebut Allah 
menyempurnakan karya terbaik-Nya bagi kita. Bahkan 
melalui penderitaan, Dia turut bekerja untuk kebaikan 
kita (RM. 8:28).

Penulis sekaligus pengkhotbah buta yang berasal 
Skotlandia, George Matheson (1842-1906), berdoa 
demikian, “Ribuan kali aku telah bersyukur kepada-Mu 
untuk saat-saat yang indah, tetapi tak sekali pun 
bersyukur di ‘masa kesesakan’ . . .  Ajarlah aku untuk 
bermegah dalam penderitaanku; ajarlah aku memahami 
betapa berharganya ‘kesesakanku’. Nyatakanlah padaku 
bahwa aku justru mendekat kepada-Mu melalui jalan 
yang penuh penderitaan ini. Nyatakanlah padaku bahwa 
airmataku menjadi pelangi pengharapanku.”

Ketika kita berserah kepada Tuhan dan mengingat 
bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 
mendatangkan kebaikan bagi kita, kita dimampukan 
untuk mengucap syukur kepada Tuhan, bahkan pada saat 
“kesesakan” melanda.   RICHARD DEHAAN

Hati dan Bintang

Para ahli astronomi menggunakan teleskop optik 
Australia yang terbesar untuk memetakan 100.000 
galaksi yang mengitari galaksi kita, Bimasakti. 

Peta tiga dimensi yang dihasilkan mencakup 5 persen 
dari langit sehingga kita dapat melihat ke angkasa yang 
jaraknya sejauh 4 miliar tahun cahaya. Jumlah bintang di 
angkasa melampaui imajinasi kita, 
tetapi yang pasti tidak melampaui 
pengetahuan Allah.

Betapa mengagumkan ketika 
membaca ayat, “Ia menentukan 
jumlah bintang-bintang dan 
menyebut nama-nama semuanya. 
Besarlah Tuhan kita dan berlimpah 
kekuatan, kebijaksanaan-Nya tak 
terhingga” (MZM. 147:4-5).

Meskipun demikian, yang lebih mengagumkan adalah 
pernyataan pemazmur yang mengatakan bahwa Allah, 
yang lebih agung dari jagat raya yang diciptakan-Nya, 
sangat peduli dengan setiap penderitaan yang kita alami. 
Dia tidak pergi dan menghindar, tetapi malah 
menghampiri kita dengan penuh kasih dan belas kasihan. 
“Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan 
membalut luka-luka mereka,” tulis pemazmur. “Tuhan 
menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi 
merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi” (AY.3,6).

Yesus Kristus, pencipta jagat raya ini, telah turun ke 
dunia untuk menebus dosa kita dan membuka jalan bagi 
manusia untuk bersahabat dan bersekutu dengan-Nya. 
Hari ini Dia siap memberikan kesembuhan dan kepenuhan 
bagi roh kita yang terluka. Mulai dari menamai bintang-
bintang hingga menyembuhkan hati yang terluka, tidak 
ada yang terlalu sulit bagi Allah.   DAVID MCCASLAND
 

Hari ke-2Hari ke-1 Hari ke-3 Hari ke-4 Hari ke-5

Berapa lama lagi, 
Tuhan, Kaulupakan 
aku terus-menerus? 
Mazmur 13:2

Terpujilah Allah, 
Bapa Tuhan kita 
Yesus Kristus, Bapa 
yang penuh belas 
kasihan dan Allah 
sumber segala 
penghiburan.
2 Korintus 1:3

Tetapi nyatakanlah 
dalam segala 
hal keinginanmu 
kepada Allah 
dalam doa dan 
permohonan 
dengan ucapan 
syukur. Filipi 4:6

Karena itu aku 
senang dan rela di 
dalam kelemahan 
. . . dan kesesakan 
oleh karena Kristus.
2 Korintus 12:10

Ia menentukan 
jumlah bintang-
bintang dan 
menyebut nama-
nama semuanya. 
Mazmur 147:4

Ketika kita mempercayai kesetiaan Allah, 
ketakutan kita pun enyah.

Saat Allah mengizinkan pencobaan,
Dia juga menyediakan penghiburan.

Doa seharusnya menjadi jalan keluar kita  
yang terutama, dan bukan jalan terakhir.

Penderitaan akan terasa lebih ringan,
ketika kita menjalaninya dengan ucapan syukur.

Melalui ciptaan-Nya, kita dapat melihat tangan Allah; 
melalui penebusan-Nya, kita dapat melihat hati-Nya.

BACAAN HARI INI 
Mazmur 13

BACAAN HARI INI
2 Korintus 1:3-11

BACAAN HARI INI
Filipi 4:1-9

BACAAN HARI INI
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Jangan Lupakan Aku, Tuhan!

Pernahkah Anda bertanya-tanya dalam hati apakah 
Tuhan telah melupakan Anda? Apakah seakan-
akan Tuhan tidak begitu memperhatikan Anda lagi 

seperti dulu? Jika Anda merasa demikian, ingatlah bahwa 
apa yang tampak di permukaan sering menyesatkan. Apa 
pun yang Anda rasakan saat ini, sesungguhnya Tuhan 
tidak jauh dari Anda. Mungkin 
Tuhan sedang memberi Anda 
kesempatan untuk mempercayai-
Nya, menantikan pertolongan-
Nya, dan tidak bergantung pada 
kemampuan Anda sendiri.

Kita semua mengalami ujian 
yang serupa dalam kehidupan 
sehari-hari. Apakah ada orangtua yang tidak menyuruh 
anaknya untuk tetap tinggal di suatu tempat sampai 
mereka kembali? Apakah ada orangtua yang tidak 
khawatir jika anaknya tersebut tidak mau menunggu 
mereka, tetapi malah berlari-lari semaunya sendiri?

Daud, penulis Mazmur 13, melukiskan pikiran seorang 
anak Allah yang harus selalu menyenangkan Bapa 
Surgawi. Pada saat itu Daud sedang menghadapi suatu 
ujian. Ia tahu bagaimana rasanya ketika diabaikan Tuhan. 
Namun, Daud tetap yakin bahwa satu-satunya 
pengharapannya yang sejati hanyalah di dalam Tuhan 
dan bahwa Dia akan menghargai iman Daud.

Apakah pada saat ini Anda sedang diuji? Apakah 
Allah seakan-akan jauh dari Anda? Inilah kesempatan 
bagi Anda untuk mempelajari apa yang telah dipelajari 
Raja Daud, yaitu bahwa Tuhan tidak akan pernah 
meninggalkan Anda. Tuhan pasti menopang semua orang 
yang percaya kepada-Nya.   MART DEHAAN

Dukacita Tak Terduga

Sejak tahun 1988, saya senang dapat menulis beberapa 
artikel Our Daily Bread setiap bulan. Saya mendapat 
banyak berkat ketika menggali Alkitab, mengulas 

kehidupan, dan menyediakan pertolongan rohani melalui 
buku renungan ini. Namun pada tanggal 6 Juni 2002, saya 
merasa tidak dapat lagi memberikan pertolongan rohani. 
Di hari terakhirnya di sekolah 
menengah, Melissa, putri kami 
yang berusia 17 tahun, meninggal 
dalam suatu kecelakaan mobil. 

Seketika itu juga, peristiwa 
tersebut menjadi ujian atas segala 
sesuatu yang kami pahami tentang 
Allah, Alkitab, dan surga. Kami 
memerlukan saudara-saudara 
seiman untuk menumbuhkan 
kembali harapan kami, ketika kami 
harus menyaksikan pemakaman Melissa yang telah 
menyentuh kehidupan begitu banyak orang dengan 
senyumannya, kesalehannya, kasihnya terhadap hidup ini, 
dan perhatiannya kepada orang lain. Selama berminggu-
minggu, saya tidak dapat menulis. Apa yang dapat saya 
katakan? Bagaimana saya dapat menyusun kata-kata 
untuk menguatkan orang lain ketika keluarga saya—
bahkan saya sendiri—sangat membutuhkan kekuatan?

Beberapa bulan kemudian ketika saya mulai menulis 
lagi, saya dapat mengatakan bahwa Allah tidak berubah. 
Dia tetaplah Bapa Surgawi yang penuh kasih, “Allah 
sumber segala penghiburan” (2 KOR. 1:3). Dia tetaplah Allah 
yang menjadi sumber harapan ketika kita menghadapi 
dukacita yang tidak terduga. Saya menulis tentang Allah 
dengan pemahaman yang diperbarui terkait dengan 
kebutuhan saya akan jamahan-Nya, kasih-Nya, dan 
kekuatan-Nya. Ketika hati hancur, saya menuliskan 
tentang Allah, satu-satunya Pribadi yang dapat menjadikan 
kita utuh.  DAVE BRANON

Saatnya Berdoa?

Ketika orang menghadapi beragam pencobaan, 
mereka sering menjadikan doa hanya sebagai 
tempat pelarian terakhir. Saya mengenal seorang 

pria yang sedang berjuang dengan gigih melawan kanker. 
Ketika orang-orang mulai memperhatikan kondisi 
tubuh dan aktivitasnya sehari-hari yang terus merosot, 
seseorang berkata, “Ya, mereka 
telah mencoba segala upaya. Saya 
pikir inilah saatnya untuk mulai 
berdoa.”

Seorang pria lain sedang 
bergumul di tempat kerjanya. Ia 
menghadapi krisis besar yang 
dampaknya sungguh tidak 
menyenangkan bagi dirinya dan 
masa depan perusahaannya. Ia 
benar-benar tidak dapat 
menemukan solusinya. Akhirnya 
ia berkata, “Aku telah mencoba segala hal untuk 
mengatasi situasi ini dan tidak ada yang berhasil. 
Sekarang saatnya bagiku untuk mulai berdoa.”

Di kedua kasus ini, doa kelihatannya menjadi jalan 
keluar terakhir untuk mengatasi masalah. Hanya setelah 
segala usaha tidak membuahkan hasil, barulah orang 
memutuskan untuk  berdoa. Itu merupakan usaha yang 
sia-sia. Alih-alih sebagai jalan terakhir, doa seharusnya 
merupakan hal pertama yang kita lakukan. Tuhan 
menjawab doa, dan Dia menginginkan kita supaya terus-
menerus datang kepada-Nya dengan segala kebutuhan 
kita (1 TES. 5:17). Alkitab menyatakan kepada kita, “Jangan 
kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam 
segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan 
permohonan dengan ucapan syukur” (FLP. 4:6). 

Jadi, jangan menunggu. Berdoalah setiap waktu.   
 DAVID C. EGNER
 

Bersyukur dalam Kesesakan

Mengucap syukur dalam segala keadaan terkadang 
sangat sulit. Ketika tubuh kita digerogoti 
penyakit, kita mengalami masalah kesehatan 

yang tidak ada obatnya, kita kehilangan pekerjaan, atau 
ketika hubungan kita yang indah telah retak, maka sulit 
bagi kita untuk mengucap syukur. Namun, kita dapat 
belajar bersyukur kepada 

Allah karena Dia memberi kita 
kekuatan pada saat kita merasa 
lemah.

Itulah sebabnya Rasul Paulus 
berkata, “Aku senang dan rela di 
dalam kelemahan . . . dan 
kesesakan, oleh karena Kristus”  
(2 KOR. 12:10). Sebagai orang percaya, 
kita pun dapat bersyukur karena melalui pengalaman-
pengalaman yang menyesakkan tersebut Allah 
menyempurnakan karya terbaik-Nya bagi kita. Bahkan 
melalui penderitaan, Dia turut bekerja untuk kebaikan 
kita (RM. 8:28).

Penulis sekaligus pengkhotbah buta yang berasal 
Skotlandia, George Matheson (1842-1906), berdoa 
demikian, “Ribuan kali aku telah bersyukur kepada-Mu 
untuk saat-saat yang indah, tetapi tak sekali pun 
bersyukur di ‘masa kesesakan’ . . .  Ajarlah aku untuk 
bermegah dalam penderitaanku; ajarlah aku memahami 
betapa berharganya ‘kesesakanku’. Nyatakanlah padaku 
bahwa aku justru mendekat kepada-Mu melalui jalan 
yang penuh penderitaan ini. Nyatakanlah padaku bahwa 
airmataku menjadi pelangi pengharapanku.”

Ketika kita berserah kepada Tuhan dan mengingat 
bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 
mendatangkan kebaikan bagi kita, kita dimampukan 
untuk mengucap syukur kepada Tuhan, bahkan pada saat 
“kesesakan” melanda.   RICHARD DEHAAN

Hati dan Bintang

Para ahli astronomi menggunakan teleskop optik 
Australia yang terbesar untuk memetakan 100.000 
galaksi yang mengitari galaksi kita, Bimasakti. 

Peta tiga dimensi yang dihasilkan mencakup 5 persen 
dari langit sehingga kita dapat melihat ke angkasa yang 
jaraknya sejauh 4 miliar tahun cahaya. Jumlah bintang di 
angkasa melampaui imajinasi kita, 
tetapi yang pasti tidak melampaui 
pengetahuan Allah.

Betapa mengagumkan ketika 
membaca ayat, “Ia menentukan 
jumlah bintang-bintang dan 
menyebut nama-nama semuanya. 
Besarlah Tuhan kita dan berlimpah 
kekuatan, kebijaksanaan-Nya tak 
terhingga” (MZM. 147:4-5).

Meskipun demikian, yang lebih mengagumkan adalah 
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Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, Anda 
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Mandiri Taman Semanan A/C 118-000-6070-162
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mendatangkan trauma. Ketakutan, kecemasan, 
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tertahankan lagi. Penghiburan tampaknya tidak dapat 
diraih, dan pengharapan berada di luar jangkauan.
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Ingin Saya Sehat?, Herb Vander Lugt menuliskan nasihat 
ini: “Tidak diragukan lagi, banyak orang berpaling dari 
Allah karena masalah penderitaan. Mereka sulit percaya 
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telah bersaksi bahwa pada saat mereka mengalami 
kesedihan yang mendalam atau saat berada di dalam 
kesusahan besar itulah, mereka menemukan Allah lebih 
nyata dan ber-harga daripada waktu-waktu sebelumnya.”
 Allah dapat menggunakan penderitaan yang melanda 
kehidupan anak-anak-Nya untuk membentuk mereka 
supaya bertambah baik dan bijaksana. Dia mengetahui 
penderitaan kita.
 Renungan-renungan terpilih dari Santapan Rohani ini 
bertujuan untuk membantu Anda menemukan peng-
harapan di dalam Allah yang menjadi sumber segala 
penghiburan. Jika Anda menikmati renungan ini dan 
ingin menerimanya secara rutin, Anda dapat menerimanya 
dalam bentuk buku, e-mail, atau melalui aplikasi ponsel. 
Silakan membaca halaman terakhir untuk mengetahui 
caranya. Anda dapat menerima materi-materi yang kami 
terbitkan tanpa dikenai biaya apa pun. 
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terbaik yang ditawarkan Allah melalui 
firman-Nya atas beragam pergumulan dan 
pertanyaan hidup.

Untuk lebih banyak materi cetak dan 
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Our Daily Bread Ministries Asia Ltd
5 Pereira Road, #07-01 Asiawide Industrial Building, Singapore 368025 
Tel: (+65) 6858-0900, Fax: (+65) 6858-0400, singapore@odb.org

Ingin lebih mengenal Tuhan?
Bacalah firman-Nya  

dengan bantuan renungan 
Santapan Rohani 

Materi kami tidak dikenakan biaya. 
Pelayanan kami didukung oleh 

persembahan kasih dari para pembaca kami.

Pilihlah media yang sesuai untuk Anda.

CETAK
Menerima edisi 

cetak secara 
triwulan.

APLIKASI
Our Daily Bread/ 
Santapan Rohani
di Android & iOS.

E-MAIL
Menerima e-mail 

secara harian.

H U B U N G I  K A M I :

+62 21 2902 8950
+62 815 8611 1002
+62 878 7878 9978

   Santapan.Rohani
     indonesia@odb.org

santapanrohani.org
ourdailybread.org/locations/

ZQ426

Dia Tahu  
Derita Kita

Saat Allah mengizinkan pencobaan, 
Dia juga menyediakan penghiburan.

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.

Allah Tahu Derita Kita
Hidup ini penuh pergumulan, dan kesusahannya terasa 
lebih nyata dan berat daripada ketika kita bergumul 
dengan suatu penyakit parah atau luka yang 
mendatangkan trauma. Ketakutan, kecemasan, 
kekhawatiran, dan keputusasaan menghunjam hati kita. 
Jika ditambah dengan penderitaan jasmani, masa-masa 
menjalani pedihnya hidup ini seakan-akan tidak 
tertahankan lagi. Penghiburan tampaknya tidak dapat 
diraih, dan pengharapan berada di luar jangkauan.
 Kita merindukan kelepasan dari penderitaan dan 
menantikan jawaban bagi beragam pertanyaan kita. 
Dalam buku Seri Hikmat Ilahi yang berjudul Apakah Allah 
Ingin Saya Sehat?, Herb Vander Lugt menuliskan nasihat 
ini: “Tidak diragukan lagi, banyak orang berpaling dari 
Allah karena masalah penderitaan. Mereka sulit percaya 
bahwa Allah yang Maha Pengasih dan Mahakuasa 
memperkenankan orang yang baik mengalami 
penderitaan sedemikian rupa. Di lain pihak, ribuan orang 
telah bersaksi bahwa pada saat mereka mengalami 
kesedihan yang mendalam atau saat berada di dalam 
kesusahan besar itulah, mereka menemukan Allah lebih 
nyata dan ber-harga daripada waktu-waktu sebelumnya.”
 Allah dapat menggunakan penderitaan yang melanda 
kehidupan anak-anak-Nya untuk membentuk mereka 
supaya bertambah baik dan bijaksana. Dia mengetahui 
penderitaan kita.
 Renungan-renungan terpilih dari Santapan Rohani ini 
bertujuan untuk membantu Anda menemukan peng-
harapan di dalam Allah yang menjadi sumber segala 
penghiburan. Jika Anda menikmati renungan ini dan 
ingin menerimanya secara rutin, Anda dapat menerimanya 
dalam bentuk buku, e-mail, atau melalui aplikasi ponsel. 
Silakan membaca halaman terakhir untuk mengetahui 
caranya. Anda dapat menerima materi-materi yang kami 
terbitkan tanpa dikenai biaya apa pun. 

© 2020 Our Daily Bread Ministries. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Kutipan ayat diambil dari teks Alkitab Terjemahan Baru Indonesia, LAI ©1974.

Indonesian Occasion ODB ‘He Knows Your Pain’

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

mailto:indonesia%40odb.org?subject=Ingin%20Menjadi%20Pembaca%20Santapan%20Rohani
http://santapanrohani.org
http://ourdailybread.org/locations/
http://santapanrohani.org


Our Daily Bread Ministries
PO Box 15, Kilsyth, VIC 3137, Australia
Tel: (+61-3) 9761-7086, australia@odb.org

Our Daily Bread Ministries Ltd
PO Box 74025, Kowloon Central Post Office, Kowloon, Hong Kong
Tel: (+852) 2626-1102, Fax: (+852) 2626-0216, hongkong@odb.org

ODB Indonesia
PO Box 2500, Jakarta 11025, Indonesia
Tel: (+62-21) 2902-8950, Fax: (+62-21) 5435-1975,  
indonesia@odb.org

Daily Bread Co. Ltd
PO Box 46, Ikoma Nara 630-0291, Japan
Tel: (+81-743) 75-8230, Fax: (+81-743) 75-8299, japan@odb.org

Our Daily Bread Berhad
PO Box 86, Taman Sri Tebrau, 80057 Johor Bahru, Malaysia
Tel: (+060-7) 353-1718, Fax: (+060-7) 353-4439, malaysia@odb.org

Our Daily Bread Ministries
PO Box 303095, North Harbour, Auckland 0751, New Zealand
Tel: (+64-9) 444-4146, newzealand@odb.org

Our Daily Bread Ministries Inc
PO Box 288, Greenhills 0410 Metro Manila, Philippines
Tel: (+63-2) 705-1355, Fax: (+63-2) 725-5058, philippines@odb.org

Our Daily Bread Ministries Asia Ltd
5 Pereira Road, #07-01 Asiawide Industrial Building, Singapore 368025
Tel: (+65) 6858-0900, Fax: (+65) 6858-0400, singapore@odb.org

Our Daily Bread Ministries
PO Box 19, Dehiwala 10350, Sri Lanka
Tel: (+94-11) 272 1252, Fax: (+94-11) 271-7626, srilanka@odb.org

Our Daily Bread Ministries Foundation
PO Box 47-260, Taipei 10399, Taiwan R.O.C.
Tel: (+886-2) 2585-5340, Fax: (+886-2) 2585-5349, taiwan@odb.org

Our Daily Bread Ministries Thailand
PO Box 35, Huamark, Bangkok 10243, Thailand
Tel: (+66-2) 718-5166, Fax: (+66-2) 718-6016, thailand@odb.org


