Melakukan Yang Mustahil

”Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang …”

I Korintus 15:10a

Pernahkah Anda bertanya demikian ini? ”Mengapa saya lahir? Untuk apakah saya diciptakan?
Apa tujuan hidup saya? Siapa saya sebenarnya?
O
rang di dunia ini mencari uang dan berbisnis demikian juga dengan Anda. Orang di dunia ini
melakukan kegiatan sosial, demikian juga mungkin dengan Anda. Banyak orang ingin dan
menjadi kaya demikian juga dengan Anda. Jadi apa bedanya dengan Anda?

Tahukah Anda ada sesuatu yang luar biasa didalam hidup Anda sekarang ini yang dapat
membuat Anda melakukan banyak hal yang dunia ini tidak memilikinya? Namun Anda belum
dapat menyadari akan diri Anda yang luar biasa ini hingga dunia ini mengakui bahwa mereka
tidak bisa melakukan apa yang Anda lakukan. Itulah identitas sejati Anda yang diberikan Allah
Bapa di surga.

1/4

Melakukan Yang Mustahil

Yesus berkata: ”Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja
kamu dapat berkata kepada gunung ini: Pindah dari tempat ini ke sana, --maka gunung ini akan
pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu”
. Begitu juga dengan pohon
ara
ini: Terbantunlah engkau
dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu"
(Mat
.
17:20, Mat
.
21:21
, Luk. 17:6
)
.
Sadarkah Anda, Yesus, orang yang memberi perintah itu ada di
dalam Anda? Kematian Yesus Kristus telah memberikan pertukaran hidup dan bahkan hidup
Nya ada di
dalam Anda,
”Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kam
u
pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan” (Kolose 3:4)
.

Demikian pula dengan Rasul Paulus dimana ia dapat mengalami dan melakukan hal-hal yang
mustahil terus menerus karena ia tahu identitas aslinya didalam Kristus. “…- aku berkata
seperti orang gila
-aku lebih lagi! Aku lebih banyak berjerih lelah; lebih sering di dalam penjara; didera di luar
batas; kerap kali dalam bahaya maut, tiga kali aku didera, satu kali aku dilempari dengan batu,
tiga kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Aku
banyak berjerih lelah dan bekerja berat; kerap kali aku tidak tidur; aku lapar dan dahaga; kerap
kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan, dengan tidak menyebut banyak hal lain
lagi...” (2 Kor 11:
23,
25
,27
-28)
.
Itulah hidup Anda melakukan apa yang tidak mungkin terjadi menjadi mungkin didalam
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kemuliaan
Nya
.

Sahabat terkasih, Anda telah diciptakan dengan kehidupan yang tak terbatas yaitu hidup
terfokus pada Yesus Kristus yang membawa Anda melihat identitas sejati Anda dalam
mencapai apa yang orang pikir mustahil untuk dilakukan.

Kematian Yesus Kristus telah memberikan pertukaran hidup dan

bahkan hidup-Nya ada di dalam Anda

Ayat Renungan 18 – 24 Ags. 2013

Minggu: 1Kor. 14:1-25

Ayb. 1-3

Maz. 37:12-28

Ams. 21
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Senin : 1Kor. 14:26-40

Ayb. 4-7

Maz. 37:29-40

Ams. 22

Selasa : 1Kor. 15:1-34

Ayb. 8-11

Maz. 38

Ams. 23

Rabu

Ayb. 12-15

Maz. 39

Ams. 24

Kamis : 1Kor. 16

Ayb. 16-19

Maz. 40:1-9

Ams. 25

Jumat : 2Kor. 1:1-11

Ayb. 20-22

Maz. 40:10-17

Ams. 26

: 1Kor. 15:35-58

Sabtu : 2Kor. 1:12-2:4

Ayb. 23-27

Maz. 41

Ams. 27
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