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PERENCANAAN - APA YANG AKAN DILAKUKAN DI TAHUN 2019
Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan
TUHANlah yang terlaksana. (Ams 19:21)
Tahun baru, semangat baru, harapan baru, komitmen dan
rencana yang baru. Semuanya itu adalah hal yang umum dimiliki
setiap orang saat memasuki tahun yang baru. Bagaimana dengan
Anda? Tentunya masuk tahun yang baru 2019 ini kita telah
memiliki dan menyusun berbagai rencana dalam hidup kita.
Namun demikian, janganlah lupakan 3 (tiga) hal yang penting ini
untuk dilakukan di tahun 2019.
1. Membangun Mezbah TUHAN
Melangkah keluar dari Bahtera, mengawali kehidupan yang baru di dalam bumi yang dibaharui oleh
TUHAN, aktivitas pertama yang dilakukan oleh Nuh adalah membangun Mezbah bagi TUHAN. Mezbah yang
berbau harum dan menyenangkan hati TUHAN.
"Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi TUHAN; dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung
yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah
itu. Ketika TUHAN mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah TUHAN dalam hati-Nya: "Aku
takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak
kecilnya, dan Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah Kulakukan." (Kej 8:2021)
Berjalan di tahun 2019 mari kita bangun mezbah bagi TUHAN dalam hidup kita. Mezbah doa, pujian dan
penyembahan selama 24 jam sehari yang berbau harum dan menyenangkan hati TUHAN. Penyembahan yang
dilakukan oleh penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran (Yoh 4:23-24).
2. Berjalan Mengikuti Tuntunan Tuhan
Memasuki tahun 2019 mari kita miliki sikap hati seperti Musa seperti yang tertulis dalam Keluaran
33:15, "Berkatalah Musa kepada-Nya: "Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami
berangkat dari sini." Kita tidak akan mampu berjalan tanpa tuntunan TUHAN. Dan bukankah TUHAN telah
memberikan janji kepada kita bahwa : "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus
kautempuh; Aku hendak memberi nasihat, mata-Ku tertuju kepadamu." (Mazmur 32:8).
TUHAN dengan setia memberikan tuntunan kepada kita melalui Gembala Pembina, bagian kita adalah
berjalan sesuai dengan tuntunan TUHAN, dengan demikian kita sedang berjalan menuju penggenapan janji
TUHAN bagi kita.
3. Bergaul Karib dengan TUHAN.
TUHAN bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian-Nya diberitahukan-Nya
kepada mereka. (Mazmur 25:4)
Bergaul karib berarti membangun hubungan yang akrab, yang intim dengan TUHAN 24 jam sehari,
dengan terus membangun komunikasi dua arah antara kita dengan TUHAN dan melibatkan TUHAN dalam
segala aspek kehidupan kita.

ACTION : Ajak Anggota COOL menuliskan hal-hal apa yang akan diubah dan diperbaharui, hal-hal apa yang
akan dikerjakan di Tahun 2019, dimana itu semua merupakan janji kepada TUHAN.

