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Menangkap Secercah 
Peluang Baru

Air. Nuh hanya bisa melihat air. Matahari sore tenggelam ke 
baliknya. Awan-awan terpantul di permukaannya. Bahteranya 
dikelilingi oleh air itu. Air. Baik ke utara, selatan, timur, maupun 

barat. 
Hanya air yang bisa dilihat olehnya.
Dia tak bisa mengingat, sementara tak ada hal lain yang bisa dia 

lihat. Bumi telah dihancurkan. Segala yang dia tahu sudah musnah. 
Dia dan anak-anaknya sedang mendorong kuda nil terakhir menaiki 
tangga bahtera. Dan tiba-tiba, surga membuka seribu keran kebakaran. 
Dalam hitungan menit, bahtera itu bergoyang. Hujan turun selama 
berhari-hari. Berbulan-bulan dia berpikir, “Sampai kapan ini akan 
terjadi?” Hujan itu turun selama empat puluh hari. Dan selama berbulan-
bulan, mereka mengapung di atas bahtera. Mereka makan menu yang 
sama, mencium bau yang sama, dan melihat wajah yang sama. Hingga 
pada satu titik, Anda tak tahu lagi harus berbincang tentang apa antara 
satu dengan yang lain. Harapan Anda pun kian tipis. Bisakah Allah 
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menciptakan ulang dunia ini? Bisakah Dia memulainya dari awal? Bisakah 
Dia dan kita memulai kembali? 

Akhirnya, bahtera itu menumbuk daratan, dan tidak lagi ber go-
yang. Istri Nuh memandang ke arahnya. Lalu Nuh membuka tingkap 
kapal dan mengunjurkan kepalanya keluar. Ternyata bagian lambungnya 
sudah berada di atas daratan, tetapi daratan itu masih tertutup air. 
“Nuh,” teriak istrinya, “apa yang kau lihat?”

“Air.”
Nuh melepaskan seekor burung gagak untuk melihat keadaan, 

tetapi burung itu tidak kembali. Lalu dia melepas seekor burung merpati. 
Burung itu kembali sambil menggigil dan kelelahan karena tidak 
menemukan tempat untuk bertengger. Lalu di pagi harinya, dia mencoba 
lagi. Dia mengambil seekor burung merpati dari lambung kapal dan 
naik lewat tangga. Mata keduanya menyipit karena sinar matahari pagi. 
Ketika Nuh mencium dada merpati itu, dia merasa jantungnya berdebar. 
Sesuatu yang mungkin tidak dirasakannya andai dia benar-benar 
memegang dadanya. Nuh melepaskan burung itu sambil berdoa dan 
melihatnya sampai tidak lebih besar daripada setitik noda. Sepanjang 
hari dia menunggu kembalinya burung itu. Tiap kali dia melakukannya, 
dia membuka tingkap kapal dan mencari-cari burung itu. Ketika anak-
anaknya mengajaknya bermain “sematkan ekor pada keledai”, dia bahkan 
menolaknya. Dia memilih untuk memanjat ke tempat sarang gagak itu 
dan memeriksa. Angin menggoyangkan rambutnya yang kelabu. Matahari 
menghangatkan wajahnya yang sayu karena diterpa cuaca. Namun 
tidak ada sesuatu pun yang melegakan hatinya. Dia tidak melihat apa-
apa. Baik di pagi hari, setelah makan siang, maupun di waktu-waktu 
kemudian. 

Akhirnya matahari tenggelam dan langit makin gelap. Tiba waktunya 
untuk melihat sarang burung itu sekali lagi, tetapi yang dia lihat hanya 
air. Entah ke utara, selatan, timur, hingga sejauh ..............
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Anda tahu bagaimana rasanya. Anda pernah mengalami apa yang 
Nuh telah alami. Anda pernah mengalami banjir besar. Anda dibanjiri 
kesedihan sewaktu berada di pemakaman. Anda marah karena cacat 
di tubuh Anda. Anda takut karena tidak tahu kapan pandemi yang 
terjadi akan berakhir. Anda pernah melihat luapan air bah. Dan Anda 
pasti juga pernah melihat harapan-harapan dan mimpi-mimpi Anda 
tenggelam layaknya matahari. Anda pernah berada di bahtera Nuh.

Saat itu, apa yang Anda butuhkan, dibutuhkan juga oleh Nuh, 
yaitu pengharapan. Pengharapan tidak menawarkan solusi yang cepat, 
namun menawarkan peluang agar itu mungkin terjadi. Kadangkala 
satu-satunya yang kita butuhkan adalah secercah pengharapan. 

Itulah segalanya yang Nuh butuhkan, dan itulah yang dia terima.
Nuh, sang pelaut tua itu, menatap matahari yang terpotong di 

garis cakrawala. Sulit membayangkan hal lain yang lebih indah daripada 
pemandangan itu. Namun bagi Nuh, adalah jauh lebih baik untuk 
melihat tanah yang kering dan setandan buah anggur. Suara istri Nuh 
terdengar; dia mengingatkan Nuh bahwa makan malam sudah siap di 
meja dan waktunya mengunci tingkap kapal. Namun baru saja Nuh 
memutuskan untuk beristirahat, dia mendengar suara eraman burung 
merpati. Momen itu digambarkan Alkitab demikian: “Sesudah lewat 
empat puluh hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada 
bahtera itu.”

Sepotong daun zaitun. Nuh bukan gembira karena merpati itu 
kembali—namun karena daun zaitunnya! Daun itu bukan daun biasa; 
itu melambangkan janji. Merpati itu tidak hanya membawa sepotong 
daun zaitun, ia membawa pengharapan. Bukankah itu pula yang disebut 
dengan pengharapan? Pengharapan adalah sepotong daun zaitun—bukti 
adanya tanah kering setelah terjadi banjir besar. Bukti bagi seorang 
pemimpi bahwa mimpinya layak diperjuangkan. 
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Apakah Anda butuh pengharapan? Bisakah Anda memulai lagi 
dari awal? Bisakah Anda mengulanginya lagi? Pada titik tertentu dalam 
hidup ini, hal itu mungkin. Kabar gembiranya, Alkitab memberi tahu 
kita: TUHAN adalah Allah yang bisa menciptakan awal yang baru. 
Dialah Sang Penulis bab baru, Arsitek rancangan baru, Suara di balik 
lagu yang baru. 

Allah tahu jalan ke depan. Apa pun kekecewaan, penderitaan, 
masalah, atau kegelisahan yang Anda hadapi, Allah menawarkan pe-
luang untuk memulai lagi. Dalam rencana-Nya, anak yang hilang 
mendapat pakaian baru, orang yang berbeban berat menemukan kekuatan 
baru, dan orang yang kesepian mendapat teman. 

“Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN mendapat ke-
ku atan baru: mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan 
kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka 
berjalan dan tidak menjadi lelah.” (Yesaya 40:31)

Keadaan Anda yang sekarang tidak mendefinisikan hidup Anda. 
Allah berkata, “Ya!” kepada semua Nuh yang ada di bumi ini, kepada 

semua orang yang mencari pengharapan di garis cakrawala. Dan Dia 
datang sebagai seekor burung merpati. Dia datang dengan membawa 
buah dari tanah yang jauh; dari rumah kita di masa depan. Dia datang 
dengan sepotong janji bahwa Dia bisa membuat segalanya menjadi 
baru.

Inilah tema dari buku yang sedang Anda pegang. Isinya adalah 
gabungan dari pemikiran baru dan beberapa pemikiran favorit dari 
buku-buku saya sebelumnya. Temanya adalah ini: pengharapan Anda 
bisa dipulihkan. Mimpi-mimpi Anda bisa diperbarui. Oleh karena 
anugerah Allah, Anda akan menemukan jalan untuk sampai di tanah 
yang kering, melihat banjir surut, dan menginjak tanah yang baru.

Dengan Allah yang memandu Anda, Anda bisa memulainya lagi. 



1

B a g i a n  S a t u
___________________________________

PERCAYAlAH 
KEPADA AllAH 

YANG DAPAT 
DIPERCAYA

Ayah saya mendekorasi ruang keluarga kami dengan sebuah 
tunggul pohon. Saat itu saya hanya bocah berusia sebelas 
tahun, barangkali dua belas tahun. Usia ketika seseorang 

sangat senang menaruh tunggul pohon di sebelah tungku perapian. 
Dalam bayangan saya, di atas tungku itu ada jam dinding.
Di sebelah tungku terdapat alat-alat untuk tungku perapian.
Lalu di sebelah alat-alat itu, ada sebuah tunggul pohon.
Itu keren.
Suatu hari sehabis pulang bekerja, ayah saya membawanya ke 

rumah. Tunggul itu ditempatkan dengan baik di bagasi mobil pikapnya. 
Di situlah tunggul itu tergeletak saat saya pertama kali melihatnya. 
Ayah saya menariknya keluar dari mobil dan membiarkannya jatuh di 
jalan beton di halaman rumah. 

“Itu apa, Yah?”


