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RELIEF FOR YOUR SOUL #2 
KELEGAAN BAGI JIWAMU #2 

PADANG GURUN KEHIDUPAN 
 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini saya mau membagikan satu firman Tuhan yang 
berjudul Padang Gurun kehidupan. Saya percaya firman 
Tuhan hari ini akan mengajarkan kepada kita pelajaran 
yang sangat penting dan berharga di tengah semua 
padang gurun kehidupan yang sedang kita hadapi. 
 
I. GAMBARAN KEADAAN GURUN. 
a. ARTI GURUN. 
 Berdasarkan  kamus besar bahasa Indonesia, gurun 

adalah padang luas yang tandus atau padang 
pasir. 

 Gurun adalah tempat yang punya karakteristik 
sangat ekstrem. 

b. Gurun sering dipakai untuk menggambarkan 
proses bahkan pergumulan kehidupan. 

 Kondisi gurun juga sering mencerminkan kondisi 
yang sering dialami oleh jiwa seseorang. 

c. GURUN DICIPTAKAN KARENA ADA MAKSUD 
TUHAN YANG SPESIAL.  

 Sekalipun gurun sering dikaitkan dengan sesuatu 
yang negatif, tetapi saya percaya bahwa semua 
ciptaan Tuhan punya arti dan tujuan. 
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 Sekalipun anda hari-hari ini rasanya sedang dibawa 
Tuhan ke padang gurun atau bahkan seolah sedang 
mengalami padang gurun kehidupan, saya 
percaya Tuhan ijinkan itu demi kebaikan! 

 
II. APA YANG BISA KITA PELAJARI DI PADANG 

GURUN? 
1. TUHAN SERING MEMAKAI PADANG GURUN 

UNTUK MENARIK PERHATIAN KITA. 
 Hosea 2:7,10,13 7 Tetapi dia tidak insaf bahwa 

Akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur 
dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia 
perak dan emas yang dibuat mereka menjadi 
patung Baal. 10 Aku akan menghentikan segala 
kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya dan 
hari Sabatnya dan segala perayaannya. 13 "SEBAB 
ITU, SESUNGGUHNYA, AKU INI AKAN MEMBUJUK 
DIA, DAN MEMBAWA DIA KE PADANG GURUN, 
DAN BERBICARA MENENANGKAN HATINYA.  

 Musa berjumpa dengan Tuhan ketika ada di 
padang gurun. 

 Mazmur 63:1-3 1 Mazmur Daud, ketika ia ada di 
padang gurun Yehuda. 2 Ya Allah, Engkaulah 
Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepada-
Mu, tubuhku rindu kepada-Mu, seperti tanah yang 
kering dan tandus, tiada berair. 3 Demikianlah aku 
memandang kepada-Mu di tempat kudus, sambil 
melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. 
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 Kesaksian Ps. Jonatan Setiawan: Salah satu 
Momen Padang Gurun yang tidak pernah saya 
lupakan adalah Ketika pertama kali saya diutus 
oleh Pak Obaja untuk merintis dan 
menggembalakan gereja di Jogja.  

- Waktu itu saya merasa jauh dari orang tua, jauh dari 
Keluarga, jauh dari teman-teman saya. Jadi merasa 
sendiri.  

- Waktu itu saya juga merasa semua yang saya 
usahakan, tidak ada yang berhasil: gereja stagnasi, 
isinya masalah, kesalahpahaman, kekecewaan, 
sakit hati, difitnah, dimaki-maki, dst.  

- Secara keuangan, saya juga sangat terbatas waktu 
itu: sempat kehabisan Uang untuk makan, sempat 
dimatikan listrik selama beberapa waktu karena 
tidak membayar tagihan listrik, dst.  

- Keadaan saya di Jogja waktu itu sangat kontras 
dengan keadaan saya kalau di Solo bersama dengan 
Keluarga saya: semuanya nyaman, semuanya baik, 
diberkati Tuhan berlimpah-limpah, dst.  

- Akan tetapi di saat saya berpikir untuk 
meninggalkan 'padang gurun' saya tersebut, 
Tuhan malah bicara kepada saya: 'Stay in Jogja' / 
tetap tinggal di Jogja.  

- Ternyata ada maksud Tuhan yang luarbiasa: Justru 
di masa padang gurun itu, Tuhan mau fokus 
perhatikan saya sepenuhnya beralih kepada 
Tuhan! Tuhan mau saya belajar mengandalkan 
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Tuhan sepenuhnya! Setiap hari saya diajari untuk 
duduk diam di bawah kaki Tuhan: Doa Firman 
7x....  

- Di situ saya mulai mengenal isi hati Tuhan, 
mengenal Tuhan secara pribadi, mengalami 
kepenuhan Roh Kudus lebih dan lebih lagi. Dia 
semakin bertambah, dan saya semakin berkurang.  

- Sampai suatu Ketika urapan Tuhan itu meluap dan 
meluber keluar, sehingga terjadilah terobosan 
rohani, terjadilah lawatan Tuhan yang dahsyat, 
dan sejak saat itu sampai sekarang tidak henti-
hentinya pertumbuhan, kemajuan, dan 
Kemenangan demi Kemenangan Tuhan 
manifestasikan.  

2. TUHAN MEMAKAI PADANG GURUN UNTUK 
MELATIH KITA DEMI KEBAIKAN KITA. 

 Ulangan 8:14-16 14 jangan engkau tinggi hati, 
sehingga engkau melupakan TUHAN, Allahmu, yang 
membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari 
rumah perbudakan, 15 dan yang MEMIMPIN 
ENGKAU MELALUI PADANG GURUN YANG BESAR 
DAN DAHSYAT ITU, dengan ular-ular yang ganas 
serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, 
yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar 
bagimu dari gunung batu yang keras, 16 dan yang 
di padang gurun memberi engkau makan manna, 
yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya 
direndahkan-Nya hatimu dan dicobai-Nya engkau, 
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HANYA UNTUK BERBUAT BAIK KEPADAMU 
AKHIRNYA. 

 Saya tidak bisa membayangkan seandainya 
seorang Yusuf tidak dipaksa Tuhan menghadapi 
padang gurun kehidupan yang sangat besar dan 
dahsyat itu.  

 Kenapa Daud bisa menjadi pemimpin yang hebat 
dan bertahan lama, sementara Saul akhirnya 
tumbang? 

 Kesaksian Pdt Obaja TS: Dalam hidupnya, Tuhan 
ijinkan Pak Obaja mengalami momen padang 
gurun demi padang gurun kehidupan.  

- Ketika remaja, Pak Obaja mengalami masalah 
rambutnya rontok dengan dahsyat, sehingga dia 
diolok-olok dan dibully oleh teman-temannya.  

- Sampai akhirnya karena malu dan mindernya, Pak 
Obaja berhenti sekolah tidak selesai kelas 2 SMP.  

- Dia merasa seperti anak muda yang tidak punya 
masa depan. Semuanya suram.  

- Dalam pekerjaanpun juga sempat mengalami 
padang gurun: di tahun-tahun awal, Pak Obaja 
harus gali lubang tutup lubang. Tidak punya modal 
untuk Usaha, jadi waktu itu benar-benar serba tidak 
mudah.  

- Setelah jadi pendetapun, diijinkan lagi mengalami 
padang gurun: Pabriknya kolaps dan harus dijual 
pada orang lain. Melayani, bukannya tambah 
diberkati, tapi Malah kehilangan segalanya. Ini satu 
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bentuk ujian yang harus dilalui untuk memurnikan 
hatinya.  

- Akan tetapi ternyata justru melalui semua padang 
gurun tersebut, Tuhan sedang meggembleng Pak 
Obaja supaya siap untuk rencana Tuhan yang 
besar:  

- Justru karena pernah jadi orang minder dan tidak 
punya masa depan, Pak Obaja punya hati yang 
penuh dengan belas kasihan kepada orang yang 
menderita dan orang yang Susah. Karena itulah 
Kasih Tuhan menjamah dan memulihkan banyak 
orang.  

- Justru karena Pak Obaja berhenti sekolah, tidak 
punya gelar apapun, maka dia belajar untuk 
mengandalkan Tuhan sepenuhnya; karena itulah 
kuasa Allah bekerja secara leluasa melalui 
hidupnya.  

- Justru karena mengalami kebangkrutan dalam 
Usaha, Pak Obaja bisa sepenuhnya 
mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya 
untuk melayani Tuhan Sepenuh waktu; dan 
hasilnya revival besar terjadi, dan gereja kita 
mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, 
semakin diberkati dan semakin jadi Berkat bagi 
bangsa-bangsa.  

3. PADANG GURUN ADALAH TEMPAT TUHAN 
MENUNJUKKAN KASIHNYA YANG AJAIB.  
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 Nehemia 9:19-21 19 ENGKAU TIDAK 
MENINGGALKAN MEREKA DI PADANG GURUN 
KARENA KASIH SAYANG-MU YANG BESAR. Tiang 
awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang 
hari untuk memimpin mereka pada perjalanan, 
begitu juga tiang api pada malam hari untuk 
menerangi jalan yang mereka lalui. 20 DAN 
ENGKAU MEMBERIKAN KEPADA MEREKA ROH-
MU YANG BAIK UNTUK MENGAJAR MEREKA. Juga 
manna-Mu tidak Kautahan dari mulut mereka dan 
Engkau memberikan air kepada mereka untuk 
melepaskan dahaga. 21 Empat puluh tahun 
lamanya Engkau memberikan mereka makan di 
padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, 
pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak 
bengkak. 

 Kita harus tahu bahwa kasih sayang Tuhan tidak 
selalu kita rasakan saat kita di tengah hujan 
berkat. Terkadang kasih sayang Tuhan terbesar 
malah kita rasakan di tengah hujan air mata. 

 2 tahun Masa Pandemi terakhir ini adalah Masa 
Padang Gurun.  

 Bahkan sadarilah bahwa setelah masa kegelapan 
besar, akan terbit masa keemasan yang lebih 
besar.  

 Kesaksian:  
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III. APA YANG HARUS KITA LAKUKAN SELAMA 
BERADA DI PADANG GURUN. 

1. PERSIAPKAN HATI UNTUK TUHAN. 
 Yesaya 40:3 Ada suara yang berseru-seru: 

"PERSIAPKANLAH DI PADANG GURUN JALAN 
UNTUK TUHAN, luruskanlah di padang belantara 
jalan raya bagi Allah kita!  

 Miliki hati yang lembut yang mau diajari Tuhan. 
- Mazmur 95:8 Janganlah keraskan hatimu seperti di 

Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun,  
 Kesaksian Ps Jonatan Setiawan: Satu Momen 

Padang Gurun yang pernah saya lalui adalah 
momen saya banyak diajari Tuhan dan dipersiapkan 
untuk rencana Tuhan yang besar. Jadi waktu itu 
adalah masa yang sangat tidak mudah bagi saya, 
karena seolah-olah semua pelayanan yang Tuhan 
percayakan kepada saya semuanya bermasalah, 
semuanya kacau balau, semuanya berantakan.  

- Semua gereja yang ada di bawah penggembalaan 
saya mengalami tantangan yang cukup besar: 
banyak kesalahpahaman, banyak perselisihan, dan 
banyak yang berusaha untuk mengacaukan.  

- Demikian juga semua hal lain yang saya urusi, 
semuanya bermasalah parah: masalah legalitas, 
masalah stagnasi, masalah SDM, masalah 
keuangan, dst.  

- Sampai-sampai dalam tahap kadar yang jauh lebih 
ringan, saya merasa mengalami seperti Ayub, di 
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mana semua yang ada dalam hidupnya yang 
tadinya baik-baik saja, tiba-tiba semuanya 
bermasalah dan berantakan.  

- Saya Sudah berdoa, tapi masalah tetap juga 
bercokol dan keras Kepala.  

- Saya Sudah usir Gunung, tapi Gunung penghalang 
itu kuat sekali berdiri dengan sombongnya di depan 
saya.  

- Saya Sudah berusaha memadamkan api masalah, 
tapi satu masalah padam, api masalah yang 
berikutnya menyala lebih banyak. Saya jadi seperti 
Pemadam Kebakaran yang lari sana sini untuk 
memadamkan api masalah yang nggak habis-
habisanya.  

- Sampai saya belajar untuk duduk diam di bawah 
kaki Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan 

- Ternyata justru di momen itu, saya banyak diajari 
Tuhan arti percaya dan bergantung Penuh pada 
Tuhan. Saya belajar bahwa pembelaan Tuhan itu 
nyata dan ajaib. Saya belajar Ketika saya belajar 
mengangkat tangan dan berserah penuh pada 
Tuhan, maka Tuhan yang akan turun tangan dan 
membela saya.  

 Justru Ketika saya mendekat pada Tuhan, di 
situlah Tuhan bekerja dengan ajaib:  

2. MENYENANGKAN HATI TUHAN LEWAT UCAPAN 
SYUKUR. 
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 Mazmur 78:40 Berapa kali mereka memberontak 
terhadap Dia di padang gurun, dan menyusahkan 
hati-Nya di padang belantara!  

 Sebaliknya, belajarlah menyenangkan hati Tuhan 
di padang gurun! Caranya bagaimana? Dengan 
Ucapan Syukur!  

 Kesaksian: 
 
PENUTUP: 
Sekalipun saudara dibawa Tuhan melalui padang gurun, 
percayalah ada tangan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang 
menyertai. Miliki sikap hati yang baik dan terbuka untuk 
karya Tuhan. 
 
 


