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PENGAMPUNAN YANG MELIMPAH

Mazmur 32:1
“Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi”

Bacaan Alkitab Setahun: Mazmur 3; Matius 3; 1 Raja-Raja 19-20
Suatu hari ada seorang anak laki-laki di abad ke delapan belas yang bergabung dalam
ketentaraan Inggris. Ia terlihat begitu semangat ketika menjalani latihan pertama kali. Setiap
instruksi pelatih, ia lakukan dengan penuh semangat. Hingga tibalah waktu latihan dengan
menggunakan senjata api.
Ia mulai gelisah begitu melihat satu per satu rekannya mulai menembakkan senjata ke target
yang telah ditentukan oleh atasannya. Belum sampai waktunya untuk maju, anak laki-laki ini
kabur dari kesatuan tanpa ada pemberitahuan kepada atasannya.
Bertahun-tahun kemudian ia menjadi seorang astronom besar, bahkan menemukan sebuah
planet. Tanpa disangka-sangka, Raja George mengirimkan surat undangan datang ke Istana
kepada anak laki-laki yang telah bertumbuh menjadi seorang pria gagah ini. Ia pun memenuhi
undangan raja dengan perasaan takut mengingat ia pernah kabur dari kemiliteran.
Dalam pikiran pria ini adalah ia akan mendapat hukuman dari raja karena perbuatannya di
masa lalu. Namun, perkiraannya salah. Saat Raja George tiba dan bertemu dengannya, ia
diperlakukan dengan sangat hangat. Tak ada kesan bahwa raja marah kepadanya. Bahkan,
sebelum raja berpisah dengannya, ia diberikan sebuah amplop dimana di dalamnya berisi
mengenai pengampunan kerajaan kepadanya dan pengangkatan dirinya sebagai anggota
rumah tangga kerajaan.
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Inilah yang Allah janjikan juga pada setiap manusia di bumi bahwa Dia memberikan
pengampunan kepada kita yang mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dia
melakukannya bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena Dia sangatlah
mengasihi kita.
Maukah Anda menerima anugerah pengampunan-Nya yang melimpah ini? Anugerah yang
tidak akan dapat dinikmati apabila Tuhan Yesus telah datang kembali ke muka bumi. Oleh
karenanya, sebelum semua terlambat, ambillah kesempatan ini sekarang juga !
Sebesar apapun dosa yang Anda perbuat, ketika Anda mau mengakuinya dan mau bertobat
maka pengampunan Allah tersedia bagi Anda.
Dikutip dari: Renungan Harian Kita (http://renungan-harian-kita.blogspot.com)
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