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“
◍ Tujuan

Untuk menemukan Tuhan dalam pengalaman gelap
dan berat, sehingga lebih happy dalam hidup ini

◍ Mohon
Boleh menyadari dan mensyukuri kasih Tuhan

dalam pengalaman gelap kita
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Pengantar
◍ Teman-teman CLC yang baik, Sebagai seorang CLC 

kadang kita juga punya pengalaman gelap, pengalaman
berat, dan pengalaman yang menyakitkan.

◍ Dalam situasi seperti itu, kadang kita bertanya, “Apakah
Tuhan pergi dari padaku? Apakah Tuhan tidak mencintai
aku lagi?”

◍ Ternyata tidak! Bahkan kadang dalam pengalaman
gelap dan berat itu, kehadiran Tuhan lebih jelas dan
peran Tuhan lebih kentara bagi hidup kita. Bahkan
dalam pengalaman yang menyakitkan itu, sering kita
semakin tahu apa yang diinginkan Tuhan pada kita, kita
semakin mengerti betapa cintaNya luar biasa.
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Pengantar
◍ Seorang mahasiswa saya berontak pada Tuhan waktu

ayahnya meninggal karena ayahnya adalah satu-satunya
yang bekerja dan membeayai kuliahnya. Ia frustrasi, 
stress, dan sungguh gelap.  ”Lalu mau apa saya?” Tetapi
setelah beberapa bulan, ia menemukan maksud Tuhan, 
yaitu agar dia belajar mandiri, dan juga sadar ternyata
Tuhan tetap mencintainya dengan berbagai cara yang 
lain. Ia menjadi gembira dan semangat lagi! 

5



◍ Kita lihat pengalaman beberapa orang 
di Kitab Suci yang justru menemukan
Tuhan dalam situasi yang berat, gelap, 
berdosa, dan kacau:  
 Saulus, yang mengejar murid Yesus

dan ingin membunuh mereka. Ia tetap
dicintai Tuhan dan bahkan dipercaya
menjadi muridNya yang hebat.

 Perempuan yang berjinah itu, di depan
Tuhan Yesus, tidak dihukum, tetap
dihidupkan dan menjadi baru.

 Banyak orang sakit dan berbeban
berat datang pada Yesus dan disentuh

serta disembuhkanNya.
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Pengantar
◍ Apa aku juga sering datang pada Tuhan di saat

berbeban berat?

◍ Kita ingin mendalami, menyadari, dan menemukan kasih
Tuhan dalam pengalaman kita yang berat tahun ini.
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Bahan Renungan
1. Melihat pengalaman yang sangat berat tahun ini

◍ Kenang kembali pengalaman-pengalaman yang sangat
berat, gelap, dan menyakitkan dalam setahun ini! 
Pengalaman apa itu? 

◍ Apa yang anda rasakan dan alami dengan pengalaman
itu? 

◍ Bagaimana akhirnya anda dapat keluar dari situasi berat
dan gelap itu? 

◍ Siapa saya yang ikut andil dalam mengangkat anda? 

◍ Apa peran Tuhan dalam pengalaman itu? Apa
dampaknya pengalaman itu bagi hidup anda sekarang? 

◍ Syukurilah pengalaman itu.

◍
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Bahan Renungan
2. Melihat orang yang menjengkelkan tahun ini

◍ Lihat orang-orang yang setahun ini anda rasakan
menjengkelkan, membuat anda tidak enak, membuat
anda sakit hati. 

◍ Apa yang dilakukan mereka itu pada anda? Bagaimana
perasaan anda? 

◍ Mengapa anda jengkel pada mereka? 

◍ Apakah anda sudah berdamai dengan orang itu? 

◍ Apa maknanya pengalaman itu bagi hidup anda
sekarang?  

◍ Apa maksud Tuhan dengan pengalaman itu? 

◍ Syukurilah pengalaman itu. 9



Bahan Renungan
3. Pengalaman gagal dan hancur

◍ Barangkali anda punya pengalaman gagal, hancur, atau
bakan traumatis. Pengalaman apa itu? Apa sebabnya
anda gagal dan hancur? 

◍ Bagaimana anda bangun kembali? 

◍ Apa dalam pengalaman seperti itu anda datang pada
Tuhan atau lari dari padaNya? Mengapa? Apa peran
Tuhan dalam hal itu? 

◍ Syukurlah itu.
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Menghadap Tuhan, dan berdoa
pribadi
◍ Dengan semua pengalaman itu, pandanglah Tuhan

yang memandang anda. 

◍ Ungkapkan semua perasaan dan pengalaman serta
isi hati anda pada Dia?

◍ Apa yang tergerak dalam hati anda?
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Mensharingkan pada teman
di WAG
◍ Tuliskan dengan singkat apa yang anda temukan

dalam permenungan hari ini. 

◍ Buah apa yang anda dapatkan untuk hidup anda
kedepan? . 
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SELAMAT BERMENUNG! 
TUHAN MEMBERKATI!
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