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yang punya kepercayaan bahwa Yesus bisa berbuat sesuatu untuk menolong 
mereka. Dan kepercayaan inilah yang ditanggapi Yesus. Yesus memegang 
tangan anak itu dan berkata, ”Hai anak-Ku, Aku berkata kepadamu, 
bangunlah” Seketika itu juga anak itu bangun dan berjalan. Anak itu hidup 

kembali. Seluruh keluarga menjadi penuh kesukaan, dan orang-orang lain 
menjadi takjub.  
 

Yesus mau dan rela berbuat apa saja demi keselamatan umat manusia. 

Seluruh hidup Yesus memang dibagikan kepada kita. Itulah yang diajarkan ke- 
pada kita agar kita juga mau berbagi sesuai dengan kelebihan yang 
kita miliki masing-masing. Hidup berbagi inilah juga yang 
disuarakan lagi oleh Rasul Paulus kepada umat di Korintus pada 
bacaan kedua hari ini. ”Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu 
 

 melengkapi kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian 
melengkapi kekurangan kamu. Dengan saling berbagi akan terjadi 

keseimbangan. 
 

akan terjadi. 
 

Menjadi suatu permenung-
an bersama sepanjang 

hari ini,seringkali ditengah 
pergumulan hidup apakah 
kita ragu akan KUASA dan 
KASIH Tuhan?  

 
Maukah kita dengan man-
tap yakin BERSERAH kepa-
da Tuhan tanpa merasa 
mampu mengerjakan sen-
diri? 
 

 
Semoga  
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"DENGAN SALING BERBAGI AKAN TERJADI 
KESEIMBANGAN” 

 
Kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, anak 
perempuannya yang berumur duabelas tahun sakit 

parah dan hampir mati. Yairus minta kepada Yesus 

agar datang ke rumahnya untuk menjamah dan 
menyembuhkan anaknya. Namun, belum sampai 
Yesus tiba di rumah Yairus, anak itu sudah 
meninggal dunia. Para tetangga ikut sedih atas 
kematian anak itu. Karena anak itu sudah mati, 
banyak orang mentertawakan Yesus ketika Dia 

mengatakan bahwa anak itu tidak mati, tetapi hanya 
tidur. Mereka tidak percaya bahwa Yesus punya 
kuasa untuk membangkitkan orang mati. 

 
Tanpa menghiraukan 

omongan banyak orang, 
Yesus mengajak Petrus, 
Yakobus dan Yohanes 
serta orang tua anak itu 

masuk ke kamar di 
mana anak itu diba-
ringkan. Mereka yang 
diajak Yesus itu adalah 
yang punya 
kepercayaan bahwa 

Yesus bisa berbuat 
sesuatu untuk menolong 

mereka. Dan 
kepercayaan inilah yang 
ditanggapi Yesus. Yesus 
memegang tangan anak 
itu dan berkata, ”Hai 

anak-Ku, Aku berkata 
kepadamu, bangunlah” 
Seketika itu juga anak 
itu bangun dan berjalan. 
Anak itu hidup kembali. 
Seluruh keluarga 
menjadi penuh 

kesukaan, dan orang-
orang lain menjadi 

Jika kita lelah dalam hidup ini jangan menyerah, jika kita mengalami 

penolakan, terbuang, tak diterima di manapun, dan terpaksa harus 

meninggalkan apapun yang kita miliki, pergilah dan carilah suasana 

       baru, karena kita harus percaya, bahwa Ketika Tuhan menutup  

             satu pintu, Dia akan membuka pintu yang lain. Pintu yang 

              Dia tutup tak  bisa dibuka oleh manusia, dan pintu yang Dia 

 buka, tak bisa ditutup oleh manusia. Percayalah hidup ini 

penuh harapan jangan lelah dan menyerah, DIA akan 

selalu buka kan pintu yang baru buat kita.  
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melengkapi kekurangan mereka, agar 
kelebihan mereka kemudian meleng-

kapi kekurangan kamu. Dengan saling 
berbagi akan terjadi keseimbangan. 

       
Untuk apa kita 
menumpuk harta, se-
mentara mereka di 

sekitar kita serba 
kelaparan dan anak-
anak mereka tidak bisa  
sekolah? Mungkin saja kita setiap 
Minggu bisa beribadah di tempat 
ibadah yang megah dan berpendingin 
ruangan. Tetapi apakah sadar banyak 

diantara kita tidak bisa ke gereja 

karena keterbatasannya. Untuk pergi 
ke tempat ibadah pun harus 
mengeluarkan biaya yang tidak 
sedikit. Tidak mungkin orang tinggal di 
kota ini pergi ke suatu tempat biar 
dekat sekalipun, tanpa mengeluarkan 

biaya untuk naik kendaraan. Tentu 
berbeda dengan di kampung sejauh 
apapun bisa jalan kaki. Kenapa kita 
harus menghukum mereka dengan 
membiarkan mereka tidak bisa ke 
gereja. Seringkali kita malah 

menghukum mereka yang sedang 
mengalami kesulitan dengan menga-
takan, ”Biar saja. Salah sendiri, 
kenapa tidak mau berusaha?”  
 
Menjadi pertanyaan bagi banyak 
orang, apakah kita sudah ”kaya dalam 

pelayanan kasih?” Apakah kita sudah 
bisa disebut kecukupan dalam iman, 
dalam perkataan dan pengetahuan; 
kalau kita tidak peduli dan belum 

membantu mereka yang kekurangan. 
Kenapa kita tidak peduli kepada 
mereka, bahkan membenci mereka? 

Kepedulian kita kepada mereka bukan 
berarti memanjakan mereka.  
 
Bagaimana seharusnya? 
Kita mesti belajar dari Guru kita yang 
peduli dan mau berbagi. Yesus bukan 

membiarkan  atau  tidak  mau berbuat  
 
 

setia menunggu, bukti bahwa ia 
sangat peduli akan penderitaan 

anaknya.  
 

Namun datang kabar dari keluarganya 
bahwa anaknya akhirnya mati.  Maka 
bisa saja Yairus marah dan kecewa 
kepada Tuhan Yesus, karena Ia tidak 

dapat segera datang ke rumahnya.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tapi Yairus sama sekali tidak 
terpengaruh dengan berita buruk yang 
didengarnya, ia tetap berharap dan 
menantikan Yesus bertindak. 
 
Jangan berhenti berharap pada 
Tuhan;  pada saat yang tepat Dia pasti 
bertindak.  Sungguh,  "Semua orang 
yang menantikan Engkau takkan 
mendapat malu;"  (Mazmur 25:3a). 
 

Renungan Harian Air Hidup, edisi 23 Januari 2011 

 
 
 
 

apa-apa ketika melihat kematian anak 
Yairus, tetapi Ia tergerak hati-Nya 

untuk menolong Yairus yang sedang 
mengalami kesulitan. Ia tidak tega me- 

lihat Yairus sedih kehi-
langan anak perem-
puannya. Dia adalah 
Tuhan yang berkuasa 

atas maut. Ia bukan saja 
punya kuasa untuk me-
nyembuhkan orang sakit,  

tetapi juga menghidupkan orang yang 
telah mati. Semoga kita sebagai 
pengikut-Nya juga mau berbuat yang 
sama seperti yang dilakukan Yesus. 

Kita diajak menjaga keutuhan iman 

kita dengan mewujudnyatakannya 
dalam perbuatan dan perhatian 
terhadap sesama. Keutuhan iman kita 
bukan diwarnai rasa dengki dan iri 
sebagai ciri khas Kitab Kebijaksanaan 
pada bacaan pertama hari ini. (FX. Mgn) 

 

 
 

"Iman adalah dasar dari segala sesuatu 
yang kita harapkan dan bukti dari 
segala sesuatu yang tidak kita lihat."  

(Ibrani 11:1).  Artinya kita percaya 
meski belum melihat hasil.  Ketika kita 
beriman kepada Tuhan berarti kita 
percaya kepada Tuhan bahwa Dia 

berkuasa untuk melakukan mujizat.  
Beriman kepada Tuhan juga berarti 
kita memiliki penyerahan penuh 

kepada Dia.  Berserah bukanlah 
suatu tindakan yang nekat, bukan 
pula suatu tindakan yang diambil 
karena kita sudah menemui jalan 
buntu.  Akan tetapi, berserah adalah 
tindakan yang lahir dari pergumulan 
yang  positif  karena  menyadari bahwa  

 
Tuhan tidak akan mengecewakan 

orang yang berharap kepadaNya.  
Tertulis:  "Dan pengharapan tidak 

Tuhan tidak akan mengecewakan 
orang yang berharap kepadaNya.  

Tertulis:  "Dan pengharapan tidak 
mengecewakan, karena kasih Allah 

telah dicurahkan di dalam hati kita 
oleh Roh Kudus yang telah 
dikaruniakan kepada kita."  (Roma 
5:5).  Penyerahan diri kepada Tuhan 

adalah sebuah keputusan yang 
beresiko. 

 
Inilah yang dialami Yairus 
yang sedang terjepit pada 
suatu keadaan yang bere-
siko.  Ketika anaknya sedang 
sakit keras dan hampir mati, 

Yairus justru mengambil ke-

putusan beresiko dengan 
meninggalkan anaknya itu 
dan pergi mencari Yesus 
yang diyakini dapat me-
nyembuhkan anaknya.   
 

Ketika sudah bertemu dengan Yesus 
dan hendak menuju rumahnya, di 
tengah jalan ada seorang wanita yang 
mengalami pendarahan selama 12 

tahun sedang menjamah jubah Yesus, 
sehingga langkah Yesus pun jadi 
terhenti.  Tentunya kejadian ini 

membuat  Yairus bertambah panik 
karena keadaan anaknya sangat 
kritis.  Meskipun demikian Yairus tetap 
  
 
 

Keutuhan iman kita 
bukan diwarnai rasa 

dengki dan iri 

Pertolongan yang sempat tertunda 

Berserah bukanlah suatu  
tindakan yang nekat, bukan  
pula suatu tindakan yang  
diambil karena kita sudah  
menemui jalan buntu.   
Akan tetapi, berserah adalah  
tindakan yang lahir dari  
pergumulan yang positif karena  
menyadari bahwa Tuhan  
tidak akan mengecewakan  
orang yang berharap kepadaNya.  

Berserah: tidak menyombongkan diri 

"Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku, 

katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan 
sembuh."(Mat 8:8) 

 

Keyakinan IMAN akan kuasa dan kasih Kristus tertanam 

dalam sanubari perwira Romawi di Kapernaum itu.Sebagai 
perwira,dia biasa tinggal perintah : "Pergi! Kerjakan!   Ja- 

ngan" ,dan demikianlah semua bawahannya mematuhi perintahnya. 
 

Dia melihat Yesus jauh lebih berkuasa daripada dirinya.Maka asal saja Yesus 
mau berkata "Sembuh" atas hambanya yang terbaring sakit, demikianlah yang 
akan terjadi. 

Menjadi suatu permenungan bersama sepanjang hari ini,seringkali ditengah 

pergumulan hidup apakah kita ragu akan KUASA dan KASIH Tuhan?Maukah kita 
dengan mantap yakin BERSERAH kepada Tuhan tanpa merasa mampu 


