Ajakan untuk berdoa dengan seni

Untuk melihat Yesus dengan hati, ketahuilah bahwa dalam jangka waktu
yang panjang kehidupan yang dijalananiNya sangat berharga. Melihat
Yesus dengan hati bukan hanya kita percaya kepadanya tetapi juga kita
perlu melakukan apa yang dilakukan-Nya. Menolong sesama membuat
mereka sembuh maka kitapun disembuhkan secara utuh.

Frederick Buechner, seorang
penulis dan pendeta
Presbyterian, pernah menulis
tentang "mata hati" - yaitu, untuk
melihat keagungan dan janji-janji
Allah yang jauh dari
keputusasaan, depresi dan hilang
pengharapan.

Mirip dengan praktik
Benediktin lectio divina atau
"pembacaan ilahi" - di mana
kata atau frasa Kitab Suci
direnungkan, penggunaan visio
divina menggunakan sebuah
image atau gambar sebagai
fokus untuk meditasi.

Renungan Prapaskah ini adalah
kesempatan untuk melakukan
hal itu. Setiap hari Minggu kita
diundang untuk mempraktikkan
disiplin spiritual “visio divina”
yang artinya "penglihatan ilahi."

Meditasi seperti ini akan
dilakukan setiap minggu
untuk membimbing kita
melihat hati kita. Minggu
minggu Prapaskah dijalani
dengan refleksi pada karya dan

keagungan Allah sebagaimana
diceritakan dalam Mazmur.
Terima kasih banyak kepada
Krin Van Tatenhove, yang tidak
hanya menulis renungan ini,
tetapi juga menyediakan
fotografi yang ada di dalamnya.
Ini adalah harapan kami bahwa
anda akan menyadari akan
keagungan dan kehadiran
Tuhan.

12 月 4 日 禮拜二

Rabu Abu, 6 Maret

Keagungan Diberbagai Tempat
Ya Tuhan Mahakuasa, betapa agungnya
nama-Mu di seluruh bumi! — Psalm 8:1a

VISIO DIVINA
MEMAHAMI TUHAN LEWAT
SENI ATAU LUKISAN
MEDITASI TERFOKUS
Ambil napas perlahan lahan lalu
bayangkan kamu masuk dalam
kompleks kuburan.
Apa yang pertama kali kamu
perhatikan?
Fokus pada satu bagian yang menjadi
perhatianmu.
Apa yang kamu lihat dengan mata
hatimu?
Apa yang indah disitu?
Apa yang kau harapkan disana?
Setelah beberapa menit, pandanglah
semua sudut yang ada disitu.
Apa ada hal yang baru yang engkau
perhatikan?
Kata kata ungkapan terima kasih
yang bagaimanakah yang kau ingin
sampaikan pada Allah?

Sebagian besar dari umat Kristen hari ini akan
menerima abu bertanda salib di dahi mereka. Kita
ingat pendeta yang menaruh tanda ini berkata “Ingat
bahwa kamu debu dan akan kembali menjadi debu.”
Seperti ”momento mori” di abad pertengahan, yaitu
benda yang berfungsi untuk mengingatkan orang
Kristen tentang kematian. Kata-kata “ingat bahwa
kamu debu,” seringkali hilang dari benak kita
karena kesibukan kita, karena kekhawatiran dan
kebencian, keasyikan dengan acara yang pasti akan
berlalu, dan bahkan semua itu terkadang merampas
sukacita hidup kita.
Sementara itu, Mazmur 8, dikaitkan dengan Daud
yang mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah
Allah yang pengasih dan penyayang, Ia berdaulat,
dan bahwa keagungan ciptaan Nya nyata di
sekeliling kita. Ada dua tema yaitu - singkatnya
kehidupan dan kesempatan kita untuk mengalami
keagungan Allah. Keduanya merupakan bintang
penunjuk bagi kita ketika kita memulai perjalanan
dalam Minggu Prapaskah kita.
Ya Tuhan, sucikanlah pikiran kami sehingga kami
dapat melihat keagungan-Mu yang nampak di
mana-mana. Amin.

Kamis, 7 Maret

Jumat, 8 Maret

Mengatasi langit
Engkau telah menetapkan
kemuliaan-Mu di atas langit. Mazmur 8: 1b

Siapakah kita?
Ketika aku melihat langit-Mu,
pekerjaan tangan-Mu, bulan
dan bintang-bintang yang telah
Engkau buat; siapakah manusia
sehingga Engkau
memperhatikan mereka? Mazmur 8: 3–4

Temukan tempat yang jauh dari
polusi lampu kota. Letakan selimut
di tanah, dan berbaring telentang
dan menatap jauh ke langit pada
malam hari. Biarkan gemerlapan
angkasa raya membangkitkan
semangatmu.
Kemudian, renungkan fakta-fakta
yang mengejutkan ini. Bintang
terdekat dengan kita di Bima Sakti
adalah Proxima Centauri - 4,2
tahun cahaya, bepergian dengan
kecepatan 186.000 mil per detik.
Titik cahaya lainnya di atas kita
bukanlah bintang, tetapi seluruh
galaksi. Menurut Edwin Hubble
pada awal 1900-an, alam semesta
kita tampaknya terus terus
mengadakan ekspansi.
Jauh sebelum adanya astronomi
atau fisikawan, ada seorang bocah
gembala bernama Daud
merenungkan langit yang sama, ia
menyadari kebenaran spiritual
yang luar biasa. Ditengah luasnya
langit, ada kemuliaan Tuhan yang
bahkan melampaui semua angkasa
raya.
Saat engkau melipat selimutmu, (secara harfiah atau kiasan)
bawalah pengalaman yang luar
biasa ini ke dalam kehidupan
sehari-harimu . Biarkan
pengalaman itu dapat
menempatkan kehidupan pribadi
kita ke dalam relasi Ilahi.
Tuhan,Pencipta, tolonglah kami
untuk memenuhi hati dan pikiran
kami dengan kehadiranMu a hari
ini. Amin.

Teman saya menceritakan kisah
masa kecil. Pada malam musim
panas di pedesaan Wisconsin, dia
pergi ke luar rumah pertanian
keluarganya dan berbaring di
rumput. Pada awalnya, ketika dia
menatap angkasa raya yang tiada
batas, iapun mengigil kedinginan
walaupun udara hangat. Dia merasa
tidak berdaya seperti sementara
berjalan tertatih-tatih di tepi jurang.
Tapi kemudian, sesuatu yang luar
biasa terjadi. Kehangatan muncul di
dalam dirinya dan menyebar ke
seluruh tubuhnya. "Sulit
menemukan kata yang tepat untuk
melukiskannya," katanya. “Itu
adalah pengetahuan yang melampaui
pemikiran rasional manusia. Saya
adalah bagian mulia dari dari
ciptaan!”
Sungguh ilustrasi yang sempurna
dari pertanyaan Daud, " Siapakah
Manusia sehingga Engkau
memperhatikan mereka?"
Jawabannya datang dalam ayat lima
dari Mazmur 8: "Kamu telah
membuat mereka sedikit lebih
rendah dari malaikat, dan
memahkotai mereka dengan
kemuliaan dan kehormatan."
Ya Tuhan, terima kasih atas cinta
Anda yang menghargai galaksi dan
kehidupan pribadi kita. Amin.
。
甚麼，你竟顧念他！」答案就在第五

Sabtu, 9 Maret

Kekuasaan
Engkau telah memberi mereka
kuasa atas pekerjaan
tanganMu; Engkau telah
meletakkan segala sesuatu di
bawah kaki mereka. . . Mazmur 8: 6
"Dominion" adalah kata yang jarang
kita gunakan. Dari bahasa Latin root
dominus - "lord" - artinya
menjalankan kedaulatan dan kontrol.
Tuhan telah memberikan manusia
kuasa atas planet ini, tetapi
sayangnya, manusia menjalankan
kuasa itu berlawanan dengan
model kepemimpinan Yesus
sebagai Hamba. Tradisi Barat tidak
memiliki relasi langsung dengan
alam, dan inilah salah satu
kegagalan kita untuk menyadari
bahwa kehidupan kita sebenarnya
saling membutuhkan satu dengan
yang lain dalam alam semesta ini.
Namun ada beberapa di antara kita
yang memiliki cara hidup yang lain.
Seperti Alex, seorang pria yang saya
temui yang didedikasikan untuk
menyelamatkan salmon di Oregon.
Dia dan timnya menanam pucuk
willow di anak sungai Columbia
River, pohon yang tumbuh menjadi
pohon yang rindang. Semangatnya
sangat besar untuk melestarikan
dunia sekitar secara alami.
Saya salut dengan Alex dan setiap
manusia yang berniat untuk
memelihara alam dengan kasih
sayang,.
Tuhan, nyalakanlah dalam diri kami
hasrat mendalam untuk melindungi
planet kami dan yang Engkau
anugerahkan ini yang telah Anda
percayakan untuk perawatan kami.
Amin.

Minggu, 10 Maret

Tema minggu ini: Mulialah
Mazmur 19
Kata "kemuliaan" berarti "kemegahan"
Meskipun Mazmur berbicara tentang
kemuliaan Allah dalam berbagai cara,
orang Israel percaya bahwa kehadiran
Yahweh yang agung - yang kemudian
digambarkan oleh para rabi sebagai
shekinah - tinggal di tempat maha
kudus, tempat kudus, tempat tabut
Perjanjian itu berada. Hanya imam besar
yang bisa memasuki tempat pribadi ini.
Ketika Yesus mati di kayu salib, kita
mendengar bahwa tirai yang
memisahkan tempat suci dari manusia
fana terbelah menjadi dua, memberi kita
semua akses kepada Allah. Ini adalah
cara yang tepat untuk menggambarkan
perjalanan Prapaskah kita. Kemuliaan
bukan hanya untuk mereka yang
memiliki karunia rohani, tapi bagi
semua.

VISIO DIVINA
MEMAHAMI TUHAN LEWAT
SENI ATAU LUKISAN
MEDITASI TERFOKUS
Kemuliaan Tuhan ada di manamana, bahkan di pegunungan yang
tertutup awan rendah.
Tenangkan pikiran Anda, tutup
mata Anda dan katakan,
"Kemuliaan Tuhan ada di sini."
Sekarang buka mata Anda dan
perhatikan gambar apa yang
menarik bagi Anda.
Luangkan beberapa menit untuk
merenungkan bagian gambar itu.
Setelah beberapa menit, pandangi
seluruh gambar.
Apa hal baru yang Anda lihat?
Emosi apa yang ditimbulkan oleh
gambar itu?.
Sekarang ucapkan doa terima kasih
kepada Tuhan.

Senin, 11 Maret

Hasil Karya Ciptaan
Langit menceriterakan
kemuliaan Allah, dan
cakrawala memberitakan
pekerjaan tangan-Nya. –
Mazmur 19:1
Kita tahu bahwa ada orangorang yang berbakat dalam
pekerjaan tangan. Mungkin
mereka membuat selimut,
kerajinan kayu, mosaic, atau
patri kaca. Kemampuan mereka
untuk menciptakan bentuk dari
potongan-potongan kecil yang
sangat mengagumkan. Mazmur
19 berbicara tentang pekerjaan
tangan Tuhan di sorga, dan kita
bisa menyadari bahwa ciptaan
Tuhan itu ada dimana. Kita bisa
melihat pelangi yang berwarna
warni, warna cerah lumut di
batu, kilauan cahaya yang ada
dalam mata kucing, atau kerutan
bijak di dahi para orang tua kita.
Kita bisa melihat sidik jari yang
berulang-ulang seperti spiral
yang terpampang dari galaksi, di
lingkaran pohon hingga sidik
jari kita.
Penyair Inggris, William Blake
menulis: Tuhan adalah
perancang keindahan
makrokosmos dan
mikrokosmos, dan kita dilatih
untuk melihat keindahan ini
dimana saja dan itu adalah
perjalanan penuh dengan
keagungan.
Pencipta yang Agung, fokuskan
mata kami untuk melihat
pekerjaan tanganMu saat kami
menjalani hari-hari yang
Engkau berikan pada kami..
Amin.

Selasa, 12 Maret

Mendengar Bahasa Yang
Tersembunyi
Hari meneruskan berita itu
kepada hari, dan malam
menyampaikan pengetahuan itu
kepada malam. Tidak ada berita
dan tidak ada kata, suara mereka
tidak terdengar; tetapi gema
meeka terpencar ke seluruh dunia
dan perkataan mereka sampai ke
ujung bumi. – Mazmur 19:2-4a.
Ini adalah kata-kata yang
misterius yang mengarahkan kita
ke masa kini. Ada bahasa dalam
penciptaan yang menceritakan
tentang siang dan malam, bagi
mereka yang terbiasa mendengar
ceramah. Band rock di tahun 60an, “Moody Blues”, katakan hal
ini dalam lagu ikonik mereka,
“Tuesday Afternoon”:”sesuatu
memanggilku. Pepohonan
mendekatiku; aku harus mencari
jalan untuk menemukan suara itu.
Suara yang lembut itu jelas
terdengar dalam tarikan nafas.
Untuk mendengar bahasa yang
tersembunyi dalam keheningan
disekitar kita, maka kita harus
menaruh perhatian penuh. Kita
tidak perlu menjadi seperti
paranormal. Ada banyak jalan
untuk mengakses pengetahuan
batin ini seperti: meditasi, buat
jurnal atau berjalan di desa yang
sepi. Kita bisa menemukannya
dalam ibadah bersama sasama,
terutama selama masa prapaskah
yang tenang ini. Bukan karena
disiplin rohani yang kita lakukan
tetapi niat, yang akan membantu
kita meningkatkan kemampuan
spiritual kita.
Tuhan pengasih, beri kami telinga
untuk mendengar bahasa-Mu
dalam keheningan. Amin.

Rabu, 13 Maret

Pelajaran Sukacita
Ia memasang kemah dilangit untuk
matahari, yang keluar bagaikan
pengantin laki-laki yang keluar dari
kamarnya, girang bagaikan
pahlawan yang hendak melakukan
perjalananya. Mazmur 19:4b-5
Orang Yunani kuno
menggambarkan jalannya
matahari sebagai Apollo yang
mengendarai kereta yang indah
melintasi langit dari timur ke
barat. Jauh sebelum mitos
tersebut, Daud menggunakan
gambaran puisi yang unik.
Matahari, katanya, seperti
mempelai laki-laki yang
bersemangat yang muncul dari
kanopi, dipenuhi dengan
kebahagiaan pernikahan, siap
untuk menjalani perjalanan
hidupnya.
Betapa cara yang luar biasa untuk
memikirkan matahari terbit dan
terbenam. Bukan sebagai sesuatu
yang terjadi berulang-ulang setiap
hari, tetapi sebagai perayaan akan
karunia Tuhan setiap hari atas
bumi ini. Dengan kesadaran ini,
kita rayakan kegembiraan saat
matahari terlihat di permukaan
air, melintasi pepohonan, atau
saat ia melukis warna emasnya di
cakrawala ketika terbenam.
Yesus pernah berkata, “Mata
adalah pelita tubuh”. Orang-orang
yang penuh perhatian melatih
mata mereka untuk melihat sinar
matahari dalam berbagai bentuk.
Tuhan pengasih, terima kasih
untuk setiap kebaikanMu yang
Engkau tunjukkan melalui
perjalanan mentari. Amin.

Kamis, 14 Maret

Jumat, 15 Maret

Kehangatan Cinta Kasih
Allah

Menghormati dengan
Tulus

… Tidak ada yang terlindung dari
panas sinarnya … Mazmur 19:6b.

…. Takut akan Tuhan itu suci,
tetap ada untuk selamanya.
Mazmur 19:9a

Saya suka bepergian di negara
bagian Texas, saya telah
mengunjungi beberapa gua yang
sangat bagus. Pemandu yang
memimpin perjalanan kami,
punya beberapa kegiatan unik
dalam perjalanan. Ketika kami
mencapai tingkat terendah di
bawah tanah, mereka mematikan
seluruh lampu.
Kegelapan yang kami alami
sangat jelas digambarkan oleh
pepatah lama, “aku tidak bisa
melihat tanganku didepan
wajahku”. Tidak butuh waktu
yang lama untuk badan ini lemas,
setiap sel dalam tubuh
membutuhkan adanya cahaya.
Mazmur 19 berkata bahwa tidak
ada yang tersembunyi dari
sengatan panasnya matahari.
Kehadiran Tuhan memenuhi
segala hal. Jika kita memikirkan
hal ini dengan cara lain, kita dapat
dengan sadar mengalami
kehadiran Tuhan dalam segala
keadaan kita. Viktor Frankl
berkata bahwa bahkan ketika
kami dipenjara NAZI di ambang
kematian, para penyiksanya tidak
dapat menghentikan kegembiraan
ketika melihat matahari terbit dari
balik kawat berduri.
Ketika kami semakin sadar akan
kehangatan kasih Tuhan, itu
menghilangkan ketakutan di
dalam diri kami. Kasih sempurna
menghilangkan rasa takut.
Terima kasih, Tuhan, untuk
kehangatan kasihMu yang
melingkup segalannya, amin.

Kita telah mengetahui bahwa
tidak banyak orang kudus di
dunia ini. Manusia mencemari
ekosistem. Ada banyak
ketidakadilan dan korupsi dalam
kekuasaan. Bahkan orang kudus
diantara kita cenderung untuk
mementingkan diri sendiri.
Namun, ayat dari Mazmur 19
berbicara tentang kemurnian
yang dapat kita semua alami.
Kata Ibrani Yare, sering
diterjemahkan sebagai
ketakutan, lebih tepat
digambarkan sebagai
penghormatan. Jadi, untuk
mengulangi ayat ini : Takut
akan Tuhan itu suci, tetap ada
untuk selamanya.
Diterjemahkan dengan cara ini.
Amsal 1:7 katakan “Takut akan
Tuhan adalah permulaan
pengetahuan….”
Kesadaran akan kehadiran Allah
kepada kita membawa kita pada
ketaatan yang murni yang
didorong oleh tuntunan Roh.
Kesadaran akan pimpinan Roh
ini akan membuat kita bersyukur
dan menikmati hidup dalam
sebagai karunia Tuhan.
Kita hidup di dunia dimana
begitu banyak hal suci telah di
musnahkan dari kehidupan kita.
Saat kita taat beribadah dengan
lebih sungguh sungguh, kita
dapat menjadi garam dan terang
yang Tuhan Yesus inginkan.
Oh Tuhan, penuhi kami dengan
hormat akan Engkau. Amin.

Sabtu, 16 Maret

Meningkatkan Kesadaran
Siapakah yang dapat mengetahui
kesesatan? Bebaskanlah aku dari
apa yang tidak kusadari. Mazmur
19:12
Yesus dengan keras mengecam
praktik-prakit keagamaan yang
memenuhi kewajiban lahiriah
tetapi tidak menyentuh kedalaman
hati kita. Dia menjelaskan orang
Farisi pada zamanNya, sering
merasa lebih baik karena
kepatuhan pada hukum. Tetapi
Yesus menegaskan supaya kita
memeriksa hati kita.
Apakah kita mampu menyadari
akan hal hal yang memisahkan
kita dari Allah, yaitu sifat-sifat
yang sering kita sebut dengan
dosa? Setiap orang dapat
mengalami kebutaan rohani. Oleh
sebab itu kita perlu menjadi orang
yang punya tingat kesadaran yang
penuh.
Hal ini membawa kita untuk
meningkatkan kesadaran akan
kehadiran Tuhan. Roh akan
mengungkapkan kepada kita
bagian mana yang harus kita
perbaiki dalam kehidupan kita
untuk kita kembali ke jalan-Nya.
Dalam ayat-ayat penutup dari
Mazmur 139, Daud membuat
dirinya rentang dengan
mengungkapkan kata-kata ini:
“Selidikilah aku, ya Allah, dan
kenallah hatiku; ujilah aku dan
kenallah pikiran-pikiranku,
lihatlah, apakah jalanku serong,
dan tuntunlah aku di jalan yang
kekal.”
Tuhan, bersihkan niat hati kami
yang jauh dari jalan-Mu dan
tuntun kami kembali kepada-Mu.
Amin.

Jumat, 17 Maret

Air Yang tenang
Mazmur 23
Banyak dari kita jarang mengalami
“ketenangan” dalam hidup kita. Kita
disibukan dengan media elektronik yang
ada, dikelilingi oleh hiruk-pikuk
kebisingan, dan dikendalikan oleh
jadwal-jadwal kegiatan, kita sering
mengabaikan sabat/istirahat kita. Kita
lupa bahwa kita diciptakan untuk
beristirahat dan bekerja.
Mazmur 23 adalah mazmur yang
terkenal. Semua kita dekat dengan
Mazmur ini, dan kita dengan mudah
dapat mengucapkannya. Kita
melanjutkan pejalanan pra-paskah kita
dalam minggu ini dengan ayat-ayat yang
sangat berharga dari Mazmur ini.

VISIO DIVINA
MEMAHAMI TUHAN LEWAT
SENI ATAU LUKISAN
MEDITASI TERFOKUS
Duduk ditepi “air yang tenang” dapat
memberikan kekuatan.
Sekarang ambil waktu beberapa
menit dan duduk serta berdoa
dengan seni
Kosongkanlah pikiran kita, tuutup
mata dan ulangi kata ini “tenang”
Sekarang buka mata. Apa yang
pertama kali kita lihat?
Fokus pada apa yang kita lihat,
jangan memandang sekeliling kita.
Pandanglah sebagian gambar dari
apa yang anda lihat
Setelah beberapa menit, pandanglah
keseluruhan gambar tersebut.
Bagaimana ketenangan dan
kedamaian Allah melingkupi kita?
Tutuplah meditasi kita dengan
sebuah doa ucapan syukur pada
Tuhan.

Senin 18 Maret

“Tidak ada lagi hal-hal
yang tidak perlu”
Tuhan adalah gembalaku, takkan
kekurangan aku (Mazmur 23:1)
Di dalam salah satu judul buku Dr.
Seuss The Lorax”, ia memakai
istilah “thneed”, yang berarti
sesuatu yang kita pikir kita perlu,
namun sebenarnya tidak kita
perlukan. Ajaran agama Budha
berbicara tentang sesuatu yang kita
pikir kita perlu, namun sebenarnya
tidak kita perlukan, hal ini sama
dengan keinginan atau hasrat
duniawi yang dapat mengakibatkan
penderitaan hidup.
Apalah artinya jika kamu hanya
mengejar keinginan duniawi
namun kamu terpaksa harus
kehilangan banyak peristiwa yang
lebih berharga dalam hidupmu?
Apakah hal itu agar supaya kamu
bisa diakui oleh orang lain?
Daud memperlihatkan
kesungguhan hatinya yang begitu
mendambakan Tuhan dalam
Mazmur 23:1. Ketika kita percaya
Tuhan sedang menuntun hidup
kita, maka kita dapat tanggalkan
semua kekuatiran kita. Kita
dapat menguasai keinginan
duniawi kita dan mampu
menghentikan kebiasaan buruk kita
seperti layaknya seorang anak kecil
yang percaya penuh kepada
orangtuanya.
Hari ini, ya Tuhan, tolonglah kami
untuk selalu dapat mengucap
syukur dan hidup dalam damai
sejahtera, Amin.

Selasa 19 Maret

Rabu 20 Maret

Kebutuhan kita akan
kebebasan di alam terbuka

Kembali ke jalan yang
benar

Ia membaringkan aku di padang
rumput yang hijau, Ia membimbing
aku ke air yang tenang; Ia
menyegarkan jiwaku. (Mazmur
23:2-3a)

Ia menuntun aku di jalan yang
benar oleh karena nama-Nya
(Mazmur 23:3).

John Muir (Father of the National
Park) mengatakan, “Saat ini banyak
dijumpai orang yang sedang
mengalami stress, dan terikat
dengan rutinitas kehidupan
yang monoton. Mereka mencoba
untuk pergi berpetualang ke
pegunungan di mana suasana
pegunungan dapat membuat
nyaman.
Para ahli sosiologi menilai
kehidupan kita cenderung
menghabiskan lebih banyak waktu
di dalam ruangan yang
tertutup, dengan teknologi, Daud
berkata, Tuhan membaringkan ia di
padang rumput yang hijau dan
menuntunnya ke air yang tenang. Di
dalam kehidupan kita terkadang kita
lupa dengan pernyataan Daud ini.
Menarik diri sejenak, mencari
suasana yang berbeda dari rutinitas
sehari-hari, merupakan hal yang
menyenangkan, namun kita tidak
perlu pergi ke pegunungan,. Kita
dapat pergi ke pekarangan rumah,
taman, atau sekedar melihat awan.
Kita dapat memejamkan mata dan
mendengar setiap hembusan nafas
kita. Pada saat menarik dan
menghembuskan nafas, Tuhan
sedang menghembuskan nafas-Nya
di dalam tubuh kita. Di saat seperti
ini, kita dapat berserah penuh pada
tuntunan Tuhan
Gembala yang baik, ingatkanlah
kami akan firman-Mu pada Mazmur
23:2-3a agar kami mampu
meluangkan waktu untuk dapat
beristirahat sejenak dan merasakan
damai-Mu, Amin.

Pada waktu tengah malam, di
bawah cahaya rembulan, saya
memulai pendakian ke arah utara
California’s Mount. Saya tidak
menghiraukan rambu-rambu bagi
pendaki gunung yang sudah
ditetapkan oleh komunitas
pendaki gunung Alpine.
Saya kehilangan arah. Saya
sendirian berada di atas
ketinggian pegunungan, tidak ada
seorangpun yang bisa menolong
saya untuk menunjukan arah.
Udarapun sangat dingin terasa
begitu menusuk tulang.
Saya memandang cakrawala,
yang terlihat seperti
tangga, bagaikan tangga menuju
ke Surga yang tiba-tiba saja
diperlihatkan kepada saya yang
sedang kehilangan jejak.
Akhirnya saya temukan kembali
jejak itu dengan hati penuh
syukur.
Terkadang, dalam kehidupan kita
yang penuh tantangan, kita
kehilangan pegangan hidup. Kita
lupa akan jejak spiritual yang
mengarahkan hidup kita
akan kehadiran Tuhan yang
sanggup untuk membuka jalan
dan menuntun kita kembali ke
jalan yang benar.
Gembala yang baik, pada saat
kami mulai menjauh dari jalanMu, berilah kami petunjuk-Mu
untuk kembali ke jalan hidup
yang sesuai dengan kehendakMu. Amin.

Kamis 21 Maret

Jaminan kepastian di
tengah kekelaman
Sekalipun aku berjalan dalam
lembah kekelaman; aku tidak takut
bahaya, sebab Engkau besertaku,
gada-Mu dan tongkat-Mu itulah
yang menghibur aku - Mazmur
23:4
Saya biasanya membimbing orang
dengan disiplin spiritual. Saya
katakan, “Coba lihat kembali
perjalanan hidup mu”. “Dapatkah
kamu mengingat masa-masa sulit
dalam hidupmu dimana hal ini
merupakan salah satu contoh
perlindungan Tuhan bagimu?
Bisakah kamu melihat bagaimana
Tuhan menuntunmu melewati
lembah kekelaman?
Sebagian besar orang pasti
mempunyai pengalaman pribadi
yang nyata tentang penyertaan
Tuhan dalam hidupnya. Saya
pernah mengalaminya, ketika saya
dalam masa pemulihan akibat
ketergantungan minuman
alkohol. Menaruh kepercayaan
yang penuh pada Tuhan sudah
harus menjadi perhatian kita tanpa
memandang keadaan kita.
Daud memberikan kesaksian
bahwa meski dalam lembah
kekelaman sekalipun, ia tidak akan
pernah takut karena Gembala yang
baik selalu siap menolongnya.
Tidak ada keraguan lagi bagi kita
untuk takut dan kuatir. Hal ini
memberikan jaminan kepastian
bagi kita meskipun dalam lembah
kekelaman sekalipun.
Tuhan yang maha pengasih,
buatlah kami percaya bahwa
Engkau selalu ada bersama-sama
dengan kami, tanpa memandang
apa yang sedang terjadi dalam
kehidupan kami. Amin.

Jumat 22 Maret

Penuh melimpah
Engkau menyediakan hidangan
bagiku, di hadapan lawanku;
Engkau mengurapi kepalaku
dengan minyak; pialaku penuh
melimpah - Mazmur 23:5
Perjalanan kehidupan kita dengan
makanan dan minuman yang
melimpah, semuanya itu
menunjukan betapa luar biasanya
kasih Tuhan dalam kehidupan
kita! Kita dituntut untuk melatih
pikiran kita agar fokus pada
Tuhan sehingga kita dapat
melihat bagaimana Tuhan
melimpahkan berkatNya dalam
piala kehidupan kita.
Ada gambaran piala yang penuh
melimpah dari ajaran Zen dari
Budha. Apabila orang ingin
belajar tentang Zen, mereka harus
mengosongkan pikiran mereka
yang terisi dengan oleh berbagai
spekulasi tentang diri sendiri dan
dunia sehingga mereka dapat
menerima ajaran Zen itu dengan
baik.
Mengosongkan pikiran kita dari
memikirkan diri sendiri atau hal
hal duniawi dapat memberikan
tempat untuk hadirnya Sang
Pencipta. Kehadiran-Nya
membuat piala kehidupan kita
penuh dengan kelimpahan.
Berikanlah tempat bagi Tuhan
dalam pikiran kita, kehidupan kita
sehingga piala kehidupan kita
akan terisi penuh dengan
limpahnya.
Oh Tuhan, siramilah kami
dengan kehadiran-Mu hingga
penuh meluap dan orang lain pun
dapat merasakan kelimpahan di
dalam-Mu. Amin.

Sabtu 23 Maret

Hidup yang Berkualitas
Kebajikan dan kemurahan belaka
akan mengikuti aku, seumur
hidupku; dan aku akan diam dalam
rumah Tuhan sepanjang masa
(Mazmur 23:6).
Sukacita dan damai sejahtera
sangat ditentukan dari diri kita
sendiri. Roh yang ada di dalam diri
kita dapat mempengaruhi orang
lain di sekitar kita. Suasana hati
kita dapat memberikan efek bagi
keluarga kita, tempat kerja kita,
komunitas gereja kita dan
komunitas kita yang lain. Ini
merupakan salah satu alasan bagi
kita untuk terus ada dalam hadirat
Tuhan. Ini membawa kita pada
keindahan lantunan Mazmur 23.
Jika kita percaya penuh bahwa
Tuhan sanggup mencukupkan
setiap kebutuhan kita, jika kita taat
pada perintah Tuhan untuk berada
di padang rumput yang hijau dan
air yang tenang, maka kebajikan
dan kemurahan akan senantiasa
mengikuti kita. Hidup kita akan
berganti dari yang semula penuh
dengan kekuatiran dan
ketidaksempurnaan hingga
akhirnya kita menemukan diri kita
berjalan selaras dengan irama Sang
Pencipta.
Tidakkah kita ingin untuk menjadi
berkat bagi orang lain di sekitar
kita sebagai pembawa kebajikan
dan kemurahan Tuhan?
Seandainya hal ini terjadi, maka
kita menjadi saksi Kristus yang
berkelimpahan, pembawa kabar
baik dimana Tuhan sedang bekerja
untuk menerangi hidup kita.
Semoga hal ini menjadi nyata...
Gembala yang baik, mulai saat ini
jadikanlah kami saksi Kristus yang
berkelimpahan di dalam kasih Mu.
Amin.

VISIO DIVINA
MEMAHAMI TUHAN LEWAT
SENI ATAU LUKISAN
MEDITASI TERFOKUS
Seberapa sering kita kuatir tentang
apakah yang kita miliki?
Allah adalah Allah yang kaya.
Bersyukurlah
atasVISIO
kelimpahan
yang
神聖看見
DIVINA
diberikan Tuhan dan bayangkan
引導式默想
semua berkat
itu.
上帝的榮耀在每一處，在崎嶇不
Apa yang
pertama kali kita
perhatikan?
Fokus hanya pada
平片滿雲彩的高山
gambar tersebut.
安靜我們的心，闔起雙眼，
Apa yang
kita rasakan? Penuh
說，”上主的榮光就在這裡。”
pengharapan? Sukacita?
現在張開你的眼睛並且注意到你
Sekarang
pandanglah semua gambar
的眼目所被吸引的圖像
itu secara keseluruhan
花幾分鐘的時間思想圖像中的某
Pada bagian manakah dalam
部分
kehidupan Anda yang perlu untuk
diberikan kesadaran akan
幾分鐘後，注視著整副圖像
kedaulatan Tuhan?
你見到什麼新的事物了嗎?
Tutuplah meditasi anda dengan doa
ucapan syukur kepada Allah.
這圖像激發出什麼樣的情感?

Minggu 24 maret
Minggu 24 maret

Tema minggu ini: Sang
Pemurah
Mazmur 65
Pujian ini berasal dari pertengahan
tahun 1500-an, hingga sekarang artinya
sudah 500 tahun lebih, ribuan umat
Nasrani sering mengumandangkan
pujian ini yang sudah begitu umum
dikenal, pada setiap ibadah Minggu.
Pujilah Khalik semesta, sumber segala
kurnia, sorga dan bumi, puji trus Sang
Bapa, Putra, Roh Kudus! (Kidung
Jemaat 303)
Memang benar, segala karunia berasal
dari Sang Pencipta yang maha murah.
Namun, kita perlu mewartakan
kebenaran akan hal ini untuk selalu
hidup dalam kasih karunia-Nya.
Minggu ini, dalam rangkaian Masa PraPaskah, kita akan mendalami kitab
Mazmur 65.

Senin,
25 Maret
March 25

Semua Yang Hidup
Engkau yang mendengar doa,
kepadamulah datang semua
yang hidup. —Mazmur 65:2
Kita manusia diberikan
kepandaian. Kita telah di desain
dengan kromosom DNA, yang
yang meliputi sel telur yang
dibuahi yang menghasilkan
karakter dan intelejensi yang luar
biasa.
Namun tidak ada dari kita yang
dapat menciptakan hal yang
sama. Proses tersebut datang
dari Allah dan oleh sebab itu
segala yang hidup harus kembali
kepada sumbernya.
Pikirkanlah hal ini. Setiap malam
ketika kita terlena dalam mimpi
mimi kita, Pencipta kita terus
bekerja. Kuku dan rambut kita
bertumbumbuh, jantung kita
berdetak, darah kita bersih
dengan sendirinya, kita tarik
nafas dan mengeluarkan nafas.
Ini hal yang biasa tetapi ini
peringatan yang luar biasa seperti
dikatakan oleh Paulus kepada
sidang tua tua di Atena: “sebab
didalam dia kita hidup, dan
bergerak dan kita ada” (Kisah
Para Rasul 17:28).
Seberapa sering kita menyadari
bahwa setiap adalah mujizat bagi
kita? Mazmur 65 mengingatkan
kita akan ketergantungan kita
pada Tuhan. Pasal ini merupakan
dasar untuk mazmur yang lain.
Roha Tuhan yang hidup,
tolonglah kami untuk hidup
bergantung padaMu sepenuhnya
sebagaimana Engkau hidup
dalam kami.

Selasa, 26 Maret

Dari Gunung sampai ke
Laut
Engkau yang meneguhkan gunung
gunung dengan kekuatanMu,
sedang pinggangmu berikatkan
keperkasaan; Engkau yang
meredaan deru lautan, deru
gelombang gelombangnya. —
Psalm 65:6–7
Dari puncak Mount Everest
sampai ke dasar laut dari
Marianas Trench, Allah
menciptakan gunung gunung dan
air – semuanya adalah simbol
dari kemahakuasaan Sang
Pencipta. Baik puncak gunung
dan lautan memberikan kontribusi
akan kesuburan dunia sekitar
kita.. Gunung mengalirkan air,
memberikan kehidupan bagi
makluk liar, dan membantu
cuaaca di planet kita. Lautan
adalah sumber utama kehidupan
mula mula. Yang turut juga
mempengaruhi perubahan cuaca
dan menyediakan kehidupan
untuk kelangsungan hidup
manusia di seluruh planet.
Pengalaman kita akan puncak
gunung lautan mengingatkan kita
untuk tidak hanya tentang
berbagai formasi ciptaan, tetapi
rencana Allah untuk kehidupan
kita telah dibentuk sejak
terbitnya fajar. Proses evolusi
terus berlangsung dalam jiwa kita.
Ketika kita merasa kecewa dan
mengingat rancangan Tuhan bagi
kita, marilah kita katakana seperti
pemazmur 121: “ Aku
melayangkan mataku ke gunung
gunung, dari manakah akan
datang pertolonganku?
Pertolonganku ialah dari Tuhan,
yang menjadikan langit dan
bumi.”
Tuhan yang punya gunung dan
lautan, biarlah kekuatanmu
menguasai hidup kami hari ini.
Amin.

Rabu 27 Maret

Bernyanyi di tengah
Hujan
Engkau mengunjungi tanah dan
mengairinya, Engkau memberikan
kelimpahan padanya. — Psalm
65:9a
Saat ini aku tinggal daerah yang
terbelakang dalam sejarah di
Texas. Tanah sekitar rumah kami
kering, dan menjadi debu dan
mulai keras dan pecah pecah.Itu
kelihatan seperti tanah orang luar
angkasa, kering sekali dan
membutuhkan air.
Akhirnya hujan turun. Pada
waktu itu saya ingat, saya berdiri
di halaman dengan wajah menatap
keawan. Saya sangat bersyukur
dan berterima kasih. Saya benar
benar menyadari bagaimana
ketergantungan kita akan Allah
yang “mengunjungi bumi dan
mengairinya dengan air hujan”
Pada tahun 1972 seorang bintang
televisi Roger Miller mengatakan :
sesuatu telah dibuat sedemikian
rupa menjadi budaya yang
popular, yang diteruskan dari
generasi ke generasi
Renungan masa Prapaskah ini
menyangkut perenungan yang
mendalam, yang lebih fokus. Kita
meningkatkan ungkapan syukur
dan terima kasih kepada Allah
atas berkatNya yang besar. Kita
merasakan hangatnya mentari
menyentuh wajah kita, desiran
angina meniup rambut kita, kilat
menyambar bukit bukit. Kita
tidak menganggapknay sebagai
sesuatu yang biasa, tetapi di
dalamnya kita melihat dan
merasakan kehadiran Sang
Pemberi kehidupan di sekeliling
kita.
O Tuhan, hari ini, kami tidak akan
Hari ini, kami akan selalu
mengucap syukur kepadaMu.

Kamis 28 Maret

Kelompok Kehidupan
. . . Engkau menyediakan gandum
kepada mereka, ya Engkau
menyediakan nya. —Mazmur 65:9b
Dalam perjalanan bersama istri saya,
kami melakukan perjalanan melalui
Nabraskah dan Kansas kemudian di
sepanjang jalan kami melihat
tanaman jagung dan gandum, ini
mengingatkanku mengapa Amerika
disebut "lumbung dunia".
Biji-bijian dan makanan pokok
lainnya adalah bagian dari
kehidupan. Gandum atau beras dan
jagung dalam beberapa budaya
merupakan makanan pokok. Saya
ingat makan nasi di desa Munnar,
India, atau nshima (tepung jagung)
di Zambia. Aku ingat berjalan
melalui pasar terbuka di Cusco,
Peru, mengagumi susunan kentang
dalam berbagai bentuk dan warna.
Saya melihat reruntuhan pertanian
bertingkat di Machu Picchu, di mana
suku Inca menanam lebih dari 3.000
umbi dengan berbagai jenis yang
berbeda.
Saat kita bersyukur untuk berkat
berkat kehidupan ini, kita juga
diingatkan untuk memperhatikan
kelaparan yang terjadi di berbagai
tempat yang tentunya mengganggu
planet kita. Inilah saatnya kita harus
sadar akan panggilan dan
kepercayaan yang diberikan Tuhan
kepada kita untuk memelihara
semua ciptaan yang memberi
kehidupan kepada kita. Kita harus
belajar berbagi apa yang Tuhan
berikan pada kita, terutama di
masyarakat kita yang membutuhkan
kesejahteraan dan kemakmuran.
Terima kasih, ya Tuhan, untuk
perangkat perangkat kehidupan
yang mendukung kehidupan kami.
Amin

Jumat 29 Maret

Sabtu, 30 Maret

Di kelilingi dengan
Sukacita

Harmoni

Padang rumput di padang
belantara meluap, bukit-bukit
menyatu dengan sukacita. . . Mazmur 65:12
Kita menganggap sukacita sebagai
kebahagiaan yang luar biasa, suatu
kualitas yang sulit dipahami dan
yang jarang kita alami. Tetapi
Pemazmur, menghubungkan
sukacita dengan Penciptaan.
Sukacita adalah respons alami
terhadap kebaikan dan karunia
Allah, bagian dari apa yang
disebut Paulus sebagai buah Roh.
Itu bisa mengisi hari-hari kita
dengan pujian.
Salah satu perhatian yang paling
mendalam adalah lahirnya
sukacita itu di dalam diri kita.
Mazmur 65 memberi tahu kita
tentang kualitas "girds" kita.
"Gird" adalah kata kuno, yang
berarti melingkari pinggang
seseorang dengan ikat pinggang
yang diperlukan untuk
pertempuran. Pada kenyataannya,
ada pertempuran yang terjadi di
dunia kita. Berhala atau
nasionalisme dan materialisme
bersaing untuk mengendalikan
pemikiran kita. Kita terus tergoda
untuk menaruh kepercayaan kita
hal hal tersebut, seperti yang
Yesus katakan, "di mana ngengat
dan karat menghancurkan."
Di tengah-tengah godaan ini, kita
dapat mempersiapkan diri kita
dengan sukacita. Kita dapat
mengingat Nehemia, dalam ia
membangun kembali Bait Suci,
dan saat dia menolong sisa sisa
Israel yang baru keluar dari
pengasingan Babel, ia berkata:
"Jangan bersedih hati, karena
sukacita Tuhan adalah
kekuatanmu."
Tuhan Pencipta, kiranya
sukacita-Mu mengalir ke kami
dan siapkan kami mulai hari ini.
Amin

. . . mereka bersorak dan
bernyanyi bersama dengan
sukacita. - Mazmur 65: 13b
Sungguh merupakan sebuah
nyanyian klimaks yang cocok
yang ditulis dalam Mazmur 65!
Dari puncak gunung ke dasar
lautan, dari padang rumput
sampai ke langit tinggi, semua
yang hidup sukacita! Sama
seperti lirik lagu terkenal Henry
Van Dyke mengajak kita
bersukacita bersama, “Mortals
join the happy chorus, which the
morning stars began. Love divine
is reigning o’er us, binding all
within its span.” Marilah bersama
dalam keluarga kita, gereja kita
dan komunitas kita – kita galang
kebersamaan dengan penuh
sukacita. Kita diciptakan untuk
bekerjasama dalam suasana
harmoni.
Mindfulness atau perenungan
yang mendalam mengajarkan kita
untuk merenungkan arti
kebersamaan dengan mendalam.
Ini menunjukkan kepada kita
bahwa kita membutuhkan satu
dengan yang lain, dan kita juga
membutuhkan ciptaan yang lain.
Kita diikat ke dalam jalinan
kehidupan bersama.
Ada begitu banyak pemikiran dari
Barat yang memisahkan hidup
dari alam, dan Tuhan. Kita ingin
belajar dari tradisi lain, termasuk
budaya asli Amerika sebelum
mereka dihancurkan oleh
kolonialisme.
Black Elk, seorang dukun dari
Oglala Dakota, mengatakan katakata ini: "Kedamaian pertama. . .
adalah apa yang ada di dalam jiwa
orang ketika mereka menyadari
hubungan mereka, dan kesatuan
dengan alam semesta dan semua
kekuatannya. . .. "
Hari ini, ya Tuhan, buat kami
hidup harmoni dengan
Kehadiran-Mu yang nyata di
mana-mana. Amin

Minggu, 31 Maret

Tema minggu ini: Semua yang
ada dalam diri kita
Mazmur 103
The Westminster Shorter Catechism,
yang ditulis pada pertengahan 1600-an,
nampak melalui pandangan sejarah
seperti sesuatu yang kuno. Namun ini
adalah kata kata yang indah untuk setiap
perjalanan iman
Pertanyaan: Apa tujuan utama hidup
anda sebagai manusia? Jawaban: Tujuan
utama anda adalah memuliakan Tuhan,
dan menikmati kasih Tuhan selamanya.
Seberapa banyak orang di dunia modern
kita ini percaya bahwa ini adalah tujuan
utama kita - untuk memuliakan Pencipta
kita? Sejauh ini, kita telah fokus pada
hadiah istimewa yang kita terima.
Sekarang kita berkonsentrasi lebih penuh
pada respons kita. Mari kita lanjutkan
ziarah Prapaskah kita melalui puisi
Mazmur 103.

凡在我裏面的
詩篇 103
禮拜四 3 月 14 日

十七世紀中葉寫成的韋斯敏斯德小
教理問答，從歷史的鏡頭看起來，
像是生硬的正統之作。但是，它的
第一個問題與答案卻為所有信仰之
旅提供一個很美的引言。
問：人生主要目的是什麼？
答：人生主要目的在於榮耀上帝，
以神為樂直到永遠。
今日世界有多少人相信榮耀我們的

VISIO
DIVINA
造物主是人生的最高目的？到目前
MEMAHAMI TUHAN LEWAT
為止，我們已經專注在所收到的豐
SENI ATAU LUKISAN

富禮物，現在要更集中在我們對上
MEDITASI
TERFOKUS
帝的回應，讓我們藉由詩篇
103 篇
Hindari
dahulu perasaan anda
來繼續大齋節的朝聖之旅。
saat ini
dan biarkan diri anda berada
dihadapan Allah yang maha
agung.
Matikan ponsel Anda dan
datanglah ke air.
Apa hal pertama yang Anda lihat
dalam air itu?
Tetaplah pandang apa yang
menarik perhatian anda di air itu.
Luangkan beberapa menit untuk
merenungkan gambar tersebut.
Perhatikan apa yang terlintas
dalam pikiran terhadap gambar
itu.
Apa yang kamu rasakan
Sekarang lihat seluruh gambar.
Apakah hidup anda saat ini telah
memuliakan Tuhan?
Tutup meditasi Anda dengan doa
syukur kepada Tuhan.

Senin, April 1

Selasa, April 2

Nyanyian Dari Daud

Jangan pernah lupa

Pujilah Tuhan, hai jiwaku! Pujilah
nama-Nya yang kudus,
hai segenap batinku! Mazmur 1: 1

Pujilah TUHAN, hai jiwaku, dan
janganlah lupakan segala kebaikanNya! Dia yang mengampuni segala
kesalahanmu, yang
menyembuhkan segala
penyakitmu, Dia yang menebus
hidupmu dari lobang kubur, yang
memahkotai engkau dengan kasih
setia dan rahmat, Mazmur 103:2–4

Pada suatu waktu dalam
perjalanan spiritual saya, saya
mendengar penjelasan singkat
seperti ini: Doa itu membuat kita
menaruh seluruh perhatian kita
pada Tuhan, dan juga membuat
kita dapat mengenal diri kita
sendiri. Konsep kita tentang
Tuhan dan kepribadian diri kita
semoga terus tumbuh dan
berkembang seiring waktu,
bahkan ide ini sejalan dengan nti
ayat pembuka dari Mazmur 103
diatas.
Sedangkan fokus dari Mazmur 65
adalah bahwa kita perlu
menyadari berkat yang diberikan
untuk kita. Hal itu membuat kita
dapat menyadari agar bagaimana
kita dapat menjadi berkat dalam
tangan Tuhan. Ibadah tidak
pernah terbatas pada satu jam
seminggu. Melalui latihan
meditasi atau mindfulness ini
akan akan membangkitkan
kesadaran kita akan Tuhan setiap
hari.
Inilah yang Paulus artikan ketika
dia berkata "tetaplah berdoa”(1
Tesalonika 5:17). Dia tidak
mendesak kita untuk bergumam
verbal berkata kata sepanjang
hari. Maksud Paulus adalah kita
lebih dekat dengan apa yang kita
bicarakan di Dua Belas Langkah:
“Kita mencari melalui doa dan
meditasi untuk tingkatkan
kesadaran kita akan Tuhan
sebagaimana Tuhan mengenal
dan memahami kita. Berdoa
bukan hanya kita belajar
mengetahui kehendak Tuhan
bagi kita tetapi juga bagaimana
hal itu menguatkan kita untuk
rajin berdoa. "
Tuhan yang maha pengasih,
biarlah kami berada di
HadiratMu dengan segenap hidup
kami. Amin.

Saya pernah mendengar kesaksian
dari seseorang yang pindah dari
kepercayaan yang ia miliki ke
sebuah spiritualitas baru yang
didasarkan pada cinta kasih dan
anugerah. Menurut dia
kepercayaan yang dimilikinya itu
memberikan rasa takut baginya. Ini
merupakan sebuah fenomena
teologi yang menunjukan
kelemahan manusia lebih
menekankan dosa dari pada
mensyukuri keagungan Ciptaan.
Keagungan? Jika kita sadar kita
bisa melihat sekeliling kita dan
dengan mudah kita dapat
menyebutkan bahwa banyak
penyakit dan kejahatan di dunia
kita. Rasisme, classism, kekerasan,
polusi, dan hal hal yang tidak
manusiawi. Ditengah semuanya itu,
kita dipanggil untuk memiliki
harapan yang kekal dalam Dia.
Kita dipanggil untuk memiliki visi
bahwa Allah kita adalah Allah
yang kaya, Allah yang bangkit,
yang dalam sejarah telah
memimpin kita dengan adil dan
penuh cinta. Bagaimana Ia
mengampuni kita, menyembuhkan,
dan menebus hidup kita.
Waspadalah, kata Mazmur 103.
Biarlah semua yang dilakukan
Allah menjadi sumber ucapan
syukur dan pujian sebagai respons
kita dalam hidup kita.
Hari ini, Tuhan, aku akan
memujiMu untuk penyembuhan
yang berarti yang Engkau lakukan
dalam hidupku. Amin.

Rabu, April 3

Bagian kita dalam kisah
Sengsara
TUHAN menjalankan keadilan dan
hukum bagi segala orang yang
diperas. Mazmur 103: 6.
Dalam buku klasiknya Celebration
of Disciplin:, The Path to Spiritual
Growth, Richard Foster berkata,
“Sama seperti ibadah dimulai
dengan pengharapan yang kudus,
berakhir pada ketaatan yang
kudus. "
Kesadaran menciptakan kepatuhan
dalam banyak hal. Kita menjadi
terbiasa dengan sikap hati dan
pikiran yang perlu di koreksi
dalam diri kita. Kita juga melihat
dunia dengan mata baru, lebih
banyak mengakui intoleransi
manusia. Kita lihat bagaimana
politik dan sistem ekonomi
menyebabkan penderitaan dan
perpecahan. Dan semoga kita
berusaha untuk melakukan
pembenaran dan keadilan seperti
model Tuhan kita. Ketaatan yang
penuh harus memimpin kita untuk
mengambil bagian dalam karya
Kristus, yaitu bagaimana peran
kita untuk mendatangkan keadilan
bagi mereka yang tertindas.
Ada orang-orang yang peduli
untuk bekerja bagi keadilan
dengan cinta kasih untuk
perdamaian di bingan politik
seperti Gandhi, yang bekerja
dalam non-kekerasan seperti Hari
Dorothy atau Martin Luther King
Jr. Tanpa adanya kesadaran
konversi inti ini, kita tidak
memuliakan Tuhanpersatuan,
tetapi menambahkan kebingungan
pada Babel yang mengelilingi kita.
Kita menjadi gong berisik yang
disebutkan oleh Paul.
Tuhan, ketika aku bekerja untuk
keadilan, tolonglah aku untuk
menabur benih perdamaian yang
benar-benar bertahan lama. Amin.

Kamis, 4 April

Berlimpah dalam Kasih
Tuhan adalah penyayang dan
pengasih, panjang sabar dan
berlimpah kasih setia - Mazmur
103: 8
Konsentrasi yang penuh dapat
meningkatkan kesadaran kita akan
hal hal yang ada dalam pikiran
kita. Berbagai teori mencoba
mengukur gelombang otak kita
yang berkisar pada angka 60.000
per hari. Itu berarti banyak sekali
hal yang ada dalam otak kita.
Tidak heran ada begitu banyak
kebingungan di dunia kita.
Di antara setiap ide ide dalam
pikiran kita, ada celah keheningan,
tempat di mana kita menyadari
kemampuan kita untuk memilih.
Pilihan adalah hal yang terpenting,
dan kita punya model Ilahi untuk
diikuti. Ayat klasik dari Mazmur
103 ini menggambarkan Tuhan
dengan cara yang menentang para
dewa yang berubah-ubah dan
murka yang mengelilingi orang
Israel di Palestina kuno saat itu.
Allah Abraham, Ishak, dan Yakub
ialah Allah yang penuh belas
kasihan, murah hati, lambat marah,
berlimpah cinta.
Ketika kita melihat bagaimana
manusia memperlakukan planet ini
dan memberlakukan satu sama lain,
maka kita dapat katakana bahwa
sebenarnya kemurahan Allah ini
tampaknya tidak pantas diterima.
Meskipun demikian, Allah
menghujani kita, dengan
kemurahan yang puncaknya adalah
dalam permohonan Yesus ketika
dia tergantung di kayu salib:
“Bapa, ampunilah mereka, karena
mereka tidak tahu apa yang mereka
lakukan.”
Tuhan memanggil kita untuk memberi
contoh mengampuni orang lain,
sehingga kita akan mengikuti model
Pencipta kita.
Ya Tuhan, tolonglah kami memilih
untuk bertindak dengan penuh belas
kasih dan kemurahan hari ini. Amin.

Jumat, 5 April

Sabtu, 6 April

Dari Debu menjadi debu

Menghilang bersama
angin

Karena Dia sendiri tahu apa kita; Dia
ingat, bahwa kita adalah debu. Mazmur 103: 14
Dari banyak penulis puisi yang
menekankan kefanaan kita, maka
ayat 14-16 dari Mazmur 103 adalah
beberapa ayat yang paling tajam
menekankan hal ini. Pada bagian
pertama, Daud mengatakan bahwa
kesabaran Tuhan terhadap kita
berakar pada pengakuan bahwa kita
terbuat dari debu.
Bagaimanakah konsep ini mengubah
respons kita terhadap orang lain?
Penafsir Alkitab yang hebat jaman
dahulu, William Barclay,
memberikan gambaran yang
menggugah ketika ia berbicara
tentang 10 penderita kusta yang
disembuhkan Yesus dalam kitab
Lukas. Mereka berdua adalah orang
Yahudi dan orang Samaria, musuh
alami yang bepergian bersama
karena kondisi mereka sama.
Barclay berkata, "Jika air banjir
bandang melanda sebuah negara
maka hewan-hewan liar akan
mencari selamat di beberapa tempat
yang lebih tinggi, kita akan berdiri
bersama hewan tersebut yang
notabene tidak liar bagi kita, kita
semua akan berkumpul bersama
melalukan yang terbaik untuk
selamat dan bukan saling
membunuh satu sama lain. untuk
membunuh satu sama lain.
Bukankah seharusnya sama bagi kita
semua untuk kumpul bersama dalam
mencari keselamatan dari Allah atau
mencari tempat tinggi di hadiratNya? "
Orang-orang yang sadar akan
kemanusiaannya, mereka akan hidup
bersama dengan orang lain
meskipun ada hambatan dalam
kelas, ras, dan nasionalisme. Kami
dituntut untuk menjalani hidup
dalam persatuan.
Ya Tuhan, saat kami merenungkan
kefanaan kami, tambahkanlah belas
kasih kami untuk semua orang.
Amin.

Adapun manusia, hari-harinya
seperti rumput; seperti bunga di
padang demikianlah ia berbunga;
apabila angin melintasinya, maka
tidak ada lagi ia, dan tempatnya
tidak mengenalnya lagi. Mazmur 103: 15-16
Saya tertarik dengan kuburan.
Ketika saya mengunjungi kotakota baru, saya sering
mengunjungi kuburan mereka dari patung elegan New Orleans,
sampai kuburan tua di San Juan,
ke tempat-tempat peristirahatan
yang sederhana di pedesaan
Texas.
Baru-baru ini, saya menemukan
sebuah nisan lapuk yang ditutupi
lumut. Saya hampir tidak bisa
membaca tulisan: Anak Bapak
& Ibu A. G. Haab, Lahir dan
Mati, 2 Januari 1920, Hanya
tidur. Anak Allah ini tidak
disebutkan namanya. Anak ini
tidak pernah menikmati
bagaimana musim kehidupan ini.
Dia tidak pernah mencintai,
tertawa atau berduka. Dia tidak
pernah mencium bau bunga atau
mengangkat wajahnya menatap
mentari. Dia tidak pernah
bergulat dengan pertanyaan
tentang kefanaan. Namun, batu
nisan di kuburan itu berseru
kepada kita masing-masing:
Ingat kematian, da nikmatilah
setiap momen kehidupan! Aku
meletakkan sekuntum mawar di
nisan bayi Haab, lalu berjalan
meninggalkan kuburan. Awan
tertiup angin melintas, dan
mataharipun terbit dan terbenam.
Tuhan yang Pengasih, biarlah
kami dapat menyadari bahwa
kehidupan ini singkat, mari kita
memuliakan Dia dan mencintai
sesama dengan semua yang ada
di dalam kita. Amin.

Minggu, 7 April
Tema minggu ini: Maha hadir/ Hadir
Dimana Mana Mazmur 139

VISIO DIVINA
MEMAHAMI TUHAN LEWAT
SENI ATAU LUKISAN
MEDITASI TERFOKUS

Di Gereja Sidang Palapala Ho‘omau Maui
terletak kuburan Charles Lindbergh. Dia
adalah seorang ekstrimis: seorang
pahlawan nasional, kemudian seorang
simpatisan Nazi; seorang konsultan taktik
perang, tetapi juga seorang pencinta
lingkungan yang peduli pada pelestarian
spesies seperti ikan paus. Ikan raksasa
itulah yang membawanya ke Maui.

Kasih Tuhan kepada kita dapat
dilihat di mana-mana.

Batu nisannya yang sederhana hanya
memiliki dua prasasti yang dipahat:

Ada banyak pohon pohon, tetapi
apa yang pertama tama kita lihat?

Lahir Michigan 1902, meninggal Maui
1974

Tetaplah memandang pada
bagian gambar itu. Warna apa
yang jelas?

“Jika aku terbang dengan sayap fajar dan
membuat kediaman tinggal di ujung laut”.
Ini ayat dari Mazmur 139, yang dikaitkan
dengan Daud, sebuah lagu yang merayakan
kemahahadiran Tuhan. Ini berfungsi
sebagai sumber tema kita minggu ini.
Mari kita lanjutkan perjalanan kita. . .

Tetapi seberapa sering kita
berhenti dan memperhatikan
bagaimana Tuhan menyertai kita?
Mulailah sekarang dan masukkan
gambaran.

Bentuknya seperti apa yang kita
perhatikan? Teksturnya
bagaimana?
Luangkan beberapa menit untuk
merenungkan gambar tersebut.
Perhatikan apa yang terlintas
dalam pikiran.
Apa yang sedang kamu rasakan?
Sekarang lihat seluruh gambar.
Ketika Anda mulai berhenti
berdoa, pikirkan tentang
bagaimana kita bisa menyadari
akan kehadiran Tuhan dalam
hidup Anda setiap hari.
Tutup meditasi Anda dengan doa
meminta Tuhan untuk membantu
Anda tetap melihat kehadiranNya
dengan mata hati.

禮拜六 4 月 6 日

隨風而逝
至於我們，我們的生命像草。
我們像野花生長茂盛；風一吹
便消失，沒有人再看見它。-詩篇 103:15-16
我對墓地特別好奇。當我訪問
新城市時，我常會漫步在他們
的墓地，從新奥爾良優雅的墓
地雕像，到波多黎各的聖胡安
(San Juan) 古老墓地，再到不
起眼的德州鄉村的墓地。
最近，我偶然看到一塊飽經風
霜覆蓋著青苔的墓碑，上面的
碑文幾乎無法辨認：「哈布
(A.G. Haab) 夫婦的嬰兒，出
生與死亡，1920 年 1 月 2
日，他只是在睡覺 ...。」
上帝的無名孩子，你未曾體會
四季的變化，你不曾愛過、笑
過或悲傷過，你不曾聞過花香
或迎向陽光，你不曾為存在的
問題掙扎過。但是，你的墓碑
卻向我們每個人呼喊：「牢記
死亡，通過這道門之前，要欣
賞生命中的每一刻！」
我在嬰兒哈布的墓碑上放一朵
玫瑰後離開。一朶雲彩隨風飄
過太陽。

慈悲天父，當我們清楚意識到
生命的短暫時，請讓我們全心
地榮耀祢也愛人。阿們！

Senin, 8 April

Pengetahuan terdalam
Tuhan Maha tahu
TUHAN, Engkau menyelidiki dan
mengenal aku. Engkau
mengetahui, kalau aku duduk
atau berdiri, Engkau mengerti
pikiranku dari jauh. Sebab
sebelum lidahku mengeluarkan
perkataan, sesungguhnya,
semuanya telah Kauketahui, ya
TUHAN- Mazmur 139: 1-2, 4
Ada perbedaan yang mencolok
antara percaya kepada Tuhan
dalam perkataan dan percaya
kepada Tuhan secara nyata dalam
kehidupan kita sehari hari. Raja
Daud menyatakan ketakjubannya
dalam Mazmur 139 bahwa Tuhan
bukan hanya berada di mana
mana, tetapi Dia juga mengetahui
segala hal tentang kehidupan kita
sampai hal hal yang terkecil
sekalipun.
Tuhan lebih mengenal kita
dibanding kita mengenal diri kita
sendiri. Tuhan mengasihi kita
jauh lebih dalam dari pada kita
mengasihi diri sendiri.
Dalam surat Rasul Paulus kepada
jemaat di Roma dalam Roma 8
dikatakan “Demikian juga Roh
membantu kita dalam kelemahan
kita; sebab kita tidak tahu,
bagaimana sebenarnya harus
berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa
untuk kita kepada Allah dengan
keluhan-keluhan yang tidak
terucapkan.”
Sekarang jelaslah bahwa berita
anugerah dan ketaatan kita dalam
kasih Tuhan bagaikan mata air
yang belimpah dengan
sukacitanya.
Ya Tuhan, arahkanlah hidup
kami didalam jalanMu, Amin.

Selasa, 9 April

Rabu, 10 April

Di sini, di sana, dan di
mana-mana

Terang Ditengah
kegelapan

Ke mana aku dapat pergi menjauhi
roh-Mu, ke mana aku dapat lari dari
hadapan-Mu? Jika aku terbang
dengan sayap fajar, dan membuat
kediaman di ujung laut, juga di sana
tangan-Mu akan menuntun aku, dan
tangan kanan-Mu memegang aku.
Mazmur 139:7, 9-10a

Jika aku berkata: "Biarlah
kegelapan saja melingkupi aku, dan
terang sekelilingku menjadi
malam," maka kegelapanpun tidak
menggelapkan bagi-Mu, dan malam
menjadi terang seperti siang;
kegelapan sama seperti
terang. Mazmur139:11-12

Ketika Daud bertanya: ke mana aku
dapat lari dari hadapan-Mu?
Mungkin banyak diantara kita yang
yang mngulangi pertanyaan ini
dengan frustasi. Kita lebih suka
menyembunyikan pikiran dan
perbuatan kita yang tidak baik.

Tidak ada seorang gurupun yang
suka pada pengalaman pegalaman
buruk seperti pergumulan
kesedihan, dan kesulitan kesulitan
orang orang jemaatnya.
Mari kita lihat Yohanes1:5 Terang
itu bercahaya di dalam
kegelapan dan kegelapan itu tidak
menguasainya. Kita seolah olah
tidak melihat jalan keluar ketika
kita ada dalam pergumulan, tetapi
Tuhan tetap beserta kita.

Kita dapat menyembunyikannya dari
sesama kita, tetapi kita tidak dapat
menyembunyikannya dihadapan
Tuhan. Saya tidak mengatakan
tentang perasaan cemas, melainkan
tentang kasih yang lemah lembut
yang hadir di setiap nafas kita,
disetiap penglihatan kita dan di
setiap detak jantung kita. Kita dapat
merasakan keharmonisan dan
keindahan cahaya kasih, dan
menemukan rencana Tuhan yang
terindah untuk kita manusia.
Semakin saya lari menjauh dari
rencana dan tujuan Allah, semakin
berat perjuangan saya. Dengan
caraNya yang unik, dalam masa
pemulihan saya mengatakan : ” Saya
pernah berkeyakinan bahwa kejadian
kejadian yang saya alami selalu
bertentangan dengan keinginan saya,
sekarang setelah saya menerima dan
mengikutiNya saya merasa dan
berkeyakinan bahwa kejadian
kejadian dalam hidup saya menjadi
indah dan selalu membawa berkat
yang tak terduga.
Terima kasih Tuhan untuk
keberadaanmu di setiap langkah
kehidupan kami, Amin.

Suatu saat aku mengalami
pergumulan dalam kehidupanku,
dan itu sangat menakutkan aku,
hidupku hancur, aku jatuh pada
lembah kehidupan yang paling
dalam, dan aku menemukan tangan
Tuhan yang menopangku di dasar
lembah terdalam.
Seperti apa yang dikatakan dalam
Mazmut 139. Tuhan selalu hadir di
saat kita berada dalam keadaan
putus asa, Ia menyembuhkan dan
memulihkan kita. Seperti yang ada
dalam janji Alcoholic Anonymous
(Persekutuan pemulihan pecandu
alcohol), Kita percaya dan yakin
bahwa Tuhan melakukan hal hal
yang tidak dapat kami lakukan
terhadap diri kita sendiri, sungguh
suatu kenyataan yang
menyejukkan.
Ya Allah, kami memujiMu karena
engkau hadir disetiap pencobaan
yang kami hadapi, Amin.

Kamis, 11 April

Diciptakan dengan sangat
Luar Biasa
Aku bersyukur padaMu karena
kejadianku dasyat dan ajaib.. . . Mazmur 139: 14a
Kata-kata ini adalah pernyataan yang
luar biasa bahwa penghormatan bersifat
timbal balik. Ketika Daud dengan
sukacita berseru, “Aku memujiMu,
karena pekerjaanMu dasyat dan ajaib,”
Kata “dasyat diterjemahkan dari kata
fearfully atau “dengan penuh hormat
atau luar biasa.” Dengan demikian kita
diajak untuk merenungkan
kemahakuasaan Tuhan yang
menciptakan kita dan alam sekitarnya
dengan “luar biasa, dengan penuh
hormat.” Allah yang kita hormati telah
menunjukkan kehormatan yang sama
kepada kita dengan cara kita diciptakan
dengan luar biasa.
Jelas, kita dipanggil untuk
mengembalikan penghormatan ini
kepada semua ciptaan-Nya, terutama
dengan sesama manusia. Kita perlu
mengingat dan menghargai imago dei,
gambar Allah di dalam diri kita
masing-masing. Betapa sering dunia
kita melupakan identitas ilahi yang ada
di dalam diri kita masing-masing!
Sebaliknya, kita terus membuat batasan
dalam relasi dengan sesama, ada garis
yang kita buat berdasarkan ras, kelas, ,
kebangsaan, dan ideologi politik. Tidak
ada di antara kita yang luput dari
pengelompokan ini.
Saat kita tergoda untuk menghakimi
orang lain, ingatlah akronim ini: SNAP
- Stop, Notice, Attend and Pivot.
Janganlah menghakimi. Perhatikanlah
apa yang akan kita katakan pada orang
lain, pikirkanlah apabila kata tersebut
diberikan pada kita. Ingatlah bahwa
sesama kita juga diciptakan menurut
gambar dan rupa Allah oleh sebab itu
pertimbangkanlah segala respons kita
terhadap sesama jangan sampai
membawa pada ketakutan, yang
menimbulkan dendam yang
menyakitkan.
O Roh Kudus, terima kasih atas
penghormatan yang Engkau
perlihatkan dalam menciptakan
kehidupan kami yang unik dan dasyat
ini. Amin.

Jumat, 12 April

Ketika Waktuku Berakhir
Apabila aku berhenti, masih saja
aku bersama sama Engkau. Mazmur 139: 18b
Selama bertahun-tahun saya
melayani bukan hanya di gereja
tetapi saya juga melayani sebagai
pendeta rumah sakit. Merupakan
hak istimewa untuk
memperhatikan anak-anak Tuhan
di jam-jam terakhir kehidupan
mereka. Saya ada di sana untuk
menghibur mereka dan keluarga
mereka, tetapi saya merasa
diberkati dengan melayani
mereka.
Kita semua sama-sama berharga
bagi Tuhan, tetapi saya bisa
mengatakan sesuatu tanpa
keberatan. Ada kematian baik dan
kematian buruk. Saya tidak
mengabaikan tragedi, hanya
berbagi pengamatan tentang
mereka yang meninggal dengan
kesadaran bahwa kasih Tuhan
menyelimuti mereka.
Saya memikirkan Marsha ketika
dia memanggil cucunya ke
samping tempat tidurnya kurang
dari 24 jam sebelum dia
meninggal. Dengan kebotakannya
yang berkilau karena serangkaian
kemoterapi, ia meletakkan kedua
tangannya yang lemah di masingmasing kepala cucunya dan
memberkati mereka dengan cinta
kasih, kata-kata yang merupakan
pesan terakhir itu akan bertahan
sepanjang hidup mereka.
Saya memikirkan Ruth hanya
beberapa jam sebelum
kematiannya. Saya memegang
tangannya, dia mengenali saya,
dan berkata, “Jangan khawatir,
Pastor Krin. Saya akan
menyeberangi sungai Yordan
untuk bertemu Tuhan. "
Tuhan yang Pengasih, seperti
orang orang yang merasakan
kasihMu diakhir hidup mereka,
semoga kami juga dipenuhi
dengan kasihmu. Amin.

Sabtu, 13 April

Pengampunan dari
hukuman
Selidikilah aku, ya Tuhan, dan
kenallah hatiku; ujilah aku dan
kenallah pikiranku. Lihat apakah
ada jalan jahat dalam diriku, dan
tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139: 23-24
Sebelum kita memasuki Pekan
Suci dengan perayaan kemenangan
masuknya Yesus ke Yerusalem,
patutlah kita diingatkan dengan
Mazmur 139 ini.
Kita mengalami pertumbuhan
spiritual di sepanjang hidup kita.
Anak saya Pieter, mengatakan
tentang teman-temannya, “Kami
enggan membuat pernyataan iman
karena kami ingin mencari suatu
pemahaman baru dalam iman
kami.”
Dalam proses recover saya sendiri
dari alcohol, ada kebenaran dari
Buku AA yang membimbing saya.
"Apa yang sebenarnya kita miliki
adalah penangguhan hukuman
dalam perspektif spiritual."
Bagi saya, kita sebagai orang
beriman memerlukan kesadaran
yang mendalam atau mindfulness.
Dengan mempraktikkan kesadaran
yang mendalam tentang kehadiran
Allah, maka kita akan mampu
membuang rasa takut, dendam, dan
stres. Kita dapat merasakan
ketenangan dan kegembiraan yang
merupakan hak kesulungan kita.
Marilah kita mempraktikkannya
sekali dalam sehari.
Tuhan Pengasih, jagalah kami
agar selalu ada dalam
bimbinganMu. Tolonglah kami
untuk selalu ada dalam hadiratMu.
Amin.

Minggu Palmarum/ April 14

Tema minggu ini:
Firman Tuhan yang Hidup.
Kita tidak tahu apa yang dilakukan Yesus
sebelum pelayanan yang dilakukanNya
selama 3 tahun. Yang kita ketahui adalah
bahwa dia rajin belajar Firman Tuhan and
kemudian dia juga diajarkan oleh orang
tuanya. Kita lihat bagaiman Yesus selalu
merefer pada kebenaran dari para
pendahulunya.
Ketika kita memasuki hari terakhir dari
masa sengsara Yesus, kita akan melihat
sepanjang minggu ini bagaimana Mazmur
mengungkapkan misi pelayanan Yesus
sampai ia berada di tiang salib. Marilah kita
meneruskan meditasi kita.

禮拜六 4 月 13 日

每天阻卻 (罪行)
“上帝阿! 求你鑒察我, 知道我
VISIO DIVINA
的心思, 試煉我, 知道我的意
MEMAHAMI TUHAN
LEWAT
念。看在我裡面有什麼惡行沒
SENI ATAU LUKISAN
有, 引導我走永生的道路。-詩篇 139:23-24
MEDITASI TERFOKUS

在我們進入聖週 (Holy Week),
Kita ada dalam Minggu Suci. Salib
慶祝耶穌凱旋式的進入耶路撒
sudah dekat
冷之前，應該用詩篇 139 篇的
Kita memerlukan最後一段話來提醒我們自己。
Firman Tuhan
yang hidup, yang靈性是隨著
memberikan我們的生命成長
kekuatan pada kita.
的。這也是信條 (creeds) 和教
Hari ini, usahakanlah
untuk
義 (doctrines)經常出問題的原
mengambil waktu因。就像我那千禧年出生的兒
untuk berdoa.
Jika kita telah berdoa
3-5 menit,
子，彼得，形容他的朋友們的
usahakanlah untuk
perpanjang 10
話：“我們不願意寫信仰告白
– 15 menit..
條文, 因為那會僵化我們的大
Ambil waktu untuk
腦去尋求新的理解。
bersama
dengan Tuhan sebagai
Yesus selalu
在我自己的恢復過程中，戒酒
melakukannya. 會 12 個步驟的厚厚的書中，
有條真理在引導我，“我們真
Carilah tempat yang
tenang dan
正擁有的就是每日阻卻
(罪
mulailah berdoa.
行)，這取決於如何維持我們
Apa yang menantang dalam
的精神 (靈性)狀況” 。
melakukan hal ini?
對我來說，這實在很完美的描
Gambaran apa yang
membuat
述我們心靈專注的旅程。通過
anda kagum dalam
操練敬虔和感謝上帝的同在，
memandangnya dalam
doa?
我們消除了恐懼，怨恨和壓
Disaat anda fokus力。我們回到與生俱有的寧靜
pada bagian itu,
apa yang anda rasakan?
和快樂。這個過程會漸入佳
境，只要我們天天練習。
Apa yang anda pikirkan?

慈愛的上帝阿！讓我們在你的

Sekarang pandang
seluruh gambar
引導之下，不超前，也不落
yang ada.
後，幫助我們意識到，因你的

同在，就必得安息。阿們。
Apa yang ingin anda
katakana
pada Tuhan?
Tutuplah meditasi anda dengan
berterima kasih pada Tuhan yang
mendampingi anda dalam
perjalanan anda.

禮拜六 4 月 13 日

每天阻卻 (罪行)
“上帝阿! 求你鑒察我, 知道我
的心思, 試煉我, 知道我的意
念。看在我裡面有什麼惡行沒
有, 引導我走永生的道路。-詩篇 139:23-24
在我們進入聖週 (Holy Week),
慶祝耶穌凱旋式的進入耶路撒
冷之前，應該用詩篇 139 篇的
最後一段話來提醒我們自己。
靈性是隨著 我們的生命成長
的。這也是信條 (creeds) 和教
義 (doctrines)經常出問題的原
因。就像我那千禧年出生的兒
子，彼得，形容他的朋友們的
話：“我們不願意寫信仰告白
條文, 因為那會僵化我們的大
腦去尋求新的理解。
在我自己的恢復過程中，戒酒
會 12 個步驟的厚厚的書中，
有條真理在引導我，“我們真
正擁有的就是每日阻卻 (罪
行)，這取決於如何維持我們
的精神 (靈性)狀況” 。
對我來說，這實在很完美的描
述我們心靈專注的旅程。通過
操練敬虔和感謝上帝的同在，
我們消除了恐懼，怨恨和壓
力。我們回到與生俱有的寧靜
和快樂。這個過程會漸入佳
境，只要我們天天練習。

慈愛的上帝阿！讓我們在你的
引導之下，不超前，也不落
後，幫助我們意識到，因你的
同在，就必得安息。阿們。

Senin, 15 April

Dari mulut bayi
Dari mulut bayi bayi dan anak
anak yang menyusu telah Kau
letakan dasar kekuatan karena
lawanmu, untuk
membungkamkan musuh dan
pendendam. Mazmur 8: 2
Dalam Matius, dikatakan bahwa
Yesus pergi ke Bait Suci di
Yerusalem. Kemudian Ia marah
melihat apa yang terjadi disana, Ia
membalikkan meja penukar uang
yang telah menjadikan Bait suci
sebagai tempat berdagang. Orang
buta datang kepadanya dan Ia
menyembuhkan mereka.
Sementara itu, anak anak
menyambut Dia di Yerusalem
dengan berteriak, "Hosanna
kepada Anak Daud!" Kepala para
imam, berniat membungkam
orang Nazareth dengan cara apa
pun. Lalu para imam berkata
kepadaNya : “Engkau dengar apa
yang dikatakan anak anak ini?
"Lalu kata Yesus: Aku dengar;
belum pernahkah kamu baca: Dari
mulut bayi bayi dan anak anak
yang menyusu Engkau
menyediakan puji pujian? (Mat
21:17)
Mazmur 8, sedikit diubah, muncul
secara alami di pikiran dan bibir
Yesus ketika Yesus
diperhadapkan dengan stress dan
konfrontasi dengan para imam.
Selain itu, interpretasinya sangat
menarik. Dia mendefinisikan kata
benteng perlindungan yang
disebutkan oleh David - sebagai
pujian. Ini mengingatkan kita
bahwa untuk membunkamkan
musuh adalah melalui ucapan
syukur dan pujian.
Ya Tuhan, sebagaimana kami
mengikuti Yesus dalam minggu
Prapaskah ini, tolonglah kami
untuk senantiasa kuat dalam
kehidupan kami. Amin

Selasa, 16 April

Rabu, 17 April

Kuasa yang tak terduga

Anak-anak Tuhan

Batu yang dibuang oleh tukangtukang bangunan telah menjadi
batu penjuru. Hal itu terjadi dari
pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib
di mata kita. - Mazmur 118:22-23

Aku sendiri telah berfirman: “Kamu
adalah allah, dan anak-anak Yang
Mahatinggi kamu sekalian” Mazmur 82: 6

Setelah bermalam di Betania
tepatnya di luar Yerusalem, Yesus
kembali di pagi hari, dan tahu betul
bahwa pelayananNya sangat
menjengkelkan para pemimpin
agama yang bermaksud akan
menyalibkanNya. Yesus
menceritakan perumpamaan
tentang dua anak laki-laki dan
perumpamaan tentang Penggarap
penggarap Kebun Angggur yang
jahat kepada orang banyak, ini
mengingatkan akan penolakan
yang keras atas pelayananNya oleh
penguasa saat itu. Iapun
merangkum pesanNya dengan
kata-kata dari Mazmur 118 ini.
Batu yang ditolak oleh tukang
bangunan telah menjadi batu
penjuru. Seorang tukang kayu dari
kota terpencil Nazaret, yang lahir
di palungan, telah menjadi Mesias.
Inilah mukjizat dari berita Injil.
Tuhan dapat memakai orang yang
rendah hati dan ditolak oleh dunia
untuk tujuan yang besar dan mulia.
Suara-suara yang telah lama
terdiam dapat menjadi nubuatnubuat yang menuntun kita pada
keadilan.
Penolakan terhadap Yesus terus
berlanjut sampai Ia disalibkan di
luar kota, di sebuah bukit di atas
tempat pembuangan sampah, di
antara dua penjahat. Ceritanya
masih terus menakjubkan sampai
sekarang.
Ya Allah, terima kasih telah
mengangkat yang rendah dan hina
dan menganugrahi kuasa bagi
yang ditolak oleh dunia. Amin.
dunia. Amin.

Meskipun para pemimpin agama
berusaha meyakinkan Pilatus
bahwa Yesus menghasut untuk
mengadakan pemberontakan,
namun tuduhan paling serius
terhadapNya, yang ada dalam
pikiran mereka, adalah
penghujatan. Bagaimana Ia dapat
mengakui diriNya sebagai orang
yang dinubuatkan oleh para nabi,
Putra Allah yang sejati!
Yohanes, pasal 10, menunjukkan
perdebatan Yesus dengan para
pemimpin ini tentang status
keilahianNya sendiri. Dia
mengutip ayat yang penuh misteri
ini dari Mazmur 82. Tuhan berada
dalam sidang ilahi, yang diyakini
sebagian besar orang dimaksudkan
untuk melambangkan para
pemimpin Israel. "Kamu semua
adalah allah," kata Yahweh, "anakanak dari Yang Mahatinggi kamu
sekalian."
Apa sebenarnya maksud
pemazmur - dan Yesus? Tentu
saja bukan bahwa kita adalah allah
dengan huruf besar "A", tetapi
kita, seperti Yesus, adalah manusia
dan ilahi. Ketika kita melupakan
kehadiran ilahi di dalam diri kita,
kita berperilaku yang merugikan
diri kita sendiri dan orang lain.
Kita lupa untuk melihat bahwa kita
terikat tidak hanya oleh
kemanusiaan kita bersama, tetapi
juga oleh keilahian kita bersama.
Ketika kami bergumul dalam
kedagingan kami di kehidupan
fana ini, ya Allah, ingatkanlah
kami terus menerus tentang sifat
keilahian dalam diri kami. Amin.

Kamis Putih, 18 April

Jumat Agung, 19 April

Roti yang menopang kita

Saat yang tergelap

. . . Ia menurunkan kepada mereka
hujan manna untuk dimakan, dan
memberikan kepada mereka
gandum dari langit.-Mazmur 78: 24
Hari ini kita menyebutnya sebagai
Kamis Putih, kita dapat
membayangkan Yesus duduk
bersama murid-muridnya di
ruangan atas sebuah rumah di
Yerusalem. Pada saat makan
bersama itulah Yesus menyatakan
hal baru untuk mengingat NYA
melalui cawan minuman dan roti.
Roti secara simbolis penting bagi
pelayanan Yesus. Dalam Yohanes,
pasal 6, setelah memberi makan
5000 orang, Ia melihat banyak
orang mengikutiNya dengan
harapan ada mujizat-mujizat lebih
besar lagi. Dia menegaskan kepada
mereka bahwa Tuhanlah sumber
segalanya, dengan menggunakan
Mazmur 78 untuk mengingatkan
mereka tentang manna yang turun
di padang gurun.
Kemudian dia mengucapkan katakata abadi ini, “Akulah roti hidup.
Barangsiapa datang kepadaKu, ia
tidak akan lapar lagi, dan
barangsiapa yang percaya
kepadaKu, ia tidak akan haus lagi.”
Sekalipun makna dari simbol ini
secara teologis tidak pernah tuntas
dibahas, biarlah kita mengingatnya
dalam perjalanan iman kita menuju
kepenuhan dalam Allah. Ketika
kita belajar untuk hidup dengan
percaya, kasih, dan teladan yang
ditunjukkan oleh Yesus, maka
keinginan kita terhadap hal-hal
duniawi akan tergantikan oleh
kerinduan akan Allah yang dapat
memuaskan kita.
Yesus, Roti Hidup, biarkanlah
ajaranMu, kasihMu dan teladanMu
memenuhi kami sehngga kami
layak dihadapan hadiratMu. Amin.

Jumat Agung,
Allahku,
Allahku,19
mengapa engkau
April
meninggalkan aku ? Aku berseru,
tetapi Engkau tetap jauh dan tidak
Jumat Agung,
menolong
aku -19Mazmur 22 : 1
April
Ada banyak cara untuk mengerti
penderitaan Yesus. Salah satunya
adalah merasakan empati
mendalam atas kesediaanNya
untuk menyelesaikan misiNya.
Bahkan ancaman penyiksaan tidak
dapat menghalangi Dia untuk
mengajarkan hal baru dalam
hubungan dengan Allah dan
sesama manusia.
Di saat-saat gelapnya disalib yang
mengubah sejarah manusia
selamanya, penderitaanNya
mencapai puncaknya. Sekali lagi,
seperti yang Ia selalu lakukan
dalam hidupnya yang singkat, ia
kembali ke Mazmur untuk
mengekspresikan diriNya. Kali ini
dengan kata-kata awal dari
Mazmur 22, mazmur Daud,
tangisan sedih seorang yang
merasa terpisah dari Penciptanya.
Injil secara simbolis
menggambarkan ini sebagai
kegelapan yang menutupi seluruh
bumi.
Beberapa orang meyakini bahwa
Yesus mengucapkan ini hanya
sebagi kata-kata penghiburan
semata. Karena bagaimana
mungkin Allah yang berinkarnasi
sebagai manusia merasa terpisah
dari Allah? Respons saya begini:
Jika Yesus tidak pernah
mengalami kesendirian yang sama
seperti dialami oleh kita sebagai
manusia, dia tidak akan menjadi
Juru Selamat yang benar-benar
memahami kita.
Yesus, kami sungguh kagum atas
kesediaan Mu untuk
menyelesaikan misi keselamatan
Allah bagi umat manusia. Amin.
就在幾天前，他曾怒斥那些策劃要

Sabtu Suci, 20 April

Ke dalam tanganMu
Ke dalam tangan-Mulah
kuserahkan nyawaku; Engkau
membebaskan aku, ya Tuhan,
Allah yang setia. - Mazmur 31 : 5
Saya melihat kepenuhan Inkarnasi
Yesus dalam perkataan-Nya,
"Bapa, ampunilah mereka, karena
mereka tidak tahu apa yang
mereka perbuat."
Hanya beberapa hari sebelumnya,
Ia mengecam orang-orang yang
merencanakan kematianNya,
menyebut mereka ular berbisa dan
kuburan bercat putih. Kemudian,
setelah mereka memukuli,
menyiksa dan menyalibkan
dengan kejam, Ia mengucapkan
kata-kata pengampunan yang
abadi. Saya percaya bahwa pada
saat itu, Yesus memahami
kegenapan misiNya. Dia
membiarkan keilahianNya
membebaskanNya dari takdir
kemanusiaan, dan memberikan
kita semua harapan. Kita melihat
kasih yang mengalir dari hati
Bapa, kasih yang membebaskan
yang melampaui pemikiran
manusia. Kita, juga, dipanggil
untuk mengasihi tanpa batas, taat
kepadaNya seumur hidup kita,
yang akan membentuk kita
menjadi serupa dengan Kristus.
Tidak mengherankan bahwa
ketika Ia merelakan perlakuan
buruk yang dialamiNya, Yesus
mengutip dari Mazmur 31: 5, yang
dicatat dalam Lukas 23:46: “Lalu
Yesus berseru dengan suara
nyaring : 'Ya Bapa kedalam
tanganMu Kuserahkan nyawaKu’.
Dan sesudah berkata demikian Ia
menyerahkan nyawaNya.
Yesus, kami sungguh bersyukur
atas keagungan KasihMu kepada
umat manusia, bahkan kepada
musuh sekalipun. Amin.
，我看到耶穌是上帝化身的完全實

Minggu, 21 April

Segala yang bernafas
Mazmur 150
Pada hari ini dipenuhi dengan teriakan
“Haleluya, Dia bangkit!” Kita sampai
pada akhir perjalanan iman kita menuju
kepenuhan dalam Allah melalui kitab
Mazmur. Sungguh tepat untuk
menutupnya dengan nyanyian terakhir
dari Mazmur, sebuah nyanyian pujian
yang agung. Mari kita baca seluruhnya:
“ Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat
kudus-Nya! Pujilah Dia dalam
cakrawala-Nya yang kuat! Pujilah Dia
karena segala keperkasaan-Nya, pujilah
Dia sesuai dengan kebesaran-Nya yang
hebat! Pujilah Dia dengan tiupan
sangkakala, pujilah Dia dengan gambus
dan kecapi! Pujilah Dia dangan rebana
dan tari-tarian, pujilah Dia dengan
permainan kecapi dan seruling! Pujilah
Dia dengan ceracap yang berdenting,
pujilah Dia dengan ceracap yang
berdentang! Biarlah segala yang
bernafas memuji TUHAN! Haleluya! “
Segala sesuatu! Bintang-bintang dan
galaksi, angin dan hujan, gunung dan
laut, pohon dan kebun anggur, setiap
makhluk hidup! Manusia dengan semua
yang ada dalam diri kita - hati, pikiran,
dan roh kita! Bersama-sama, biarlah
semua ciptaan memuliakan Penciptanya!
Dengan kuasa kebangkitan Kristus, mari
kita terus merefleksikan kehadiran Allah
kepada dunia di sekitar kita!
Allah yang penuh kasih, pada hari ini
kami merayakan kemenangan Kristus
atas kematian, isilah hidup kami dengan
kuasa kebangkitanNya! Amin.
難怪當耶穌從最後的敵對的束縛解脫
時，他引用了詩篇 31：5，記載於路
加福音 23:46：“耶穌大聲喊著說：
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