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Bapa yang 
penuh 

cintakasih yang 
menjaga kamu 
pada hari ini 

akan menjaga 
kamu juga esok 
dan setiap hari.

- St. Francis de Sales

Lirik dan melodi lagu ini sering menghantui saya setiap kali saya 
berada di jalan persimpangan dalam hidup. Mungkin 
soalan-soalan ini timbul hasil “beban” peribadi atau peristiwa 
mencabar yang saya hadapi. Soalan akhir selalunya adalah – 
“Sudahkah saya melakukan yang terbaik pada hari ini, minggu 
ini, tahun ini atau di dalam hidup saya sendiri, untuk 
mencerminkan Kristus dalam diri saya?

Semenjak memeluk iman Kristiani, saya sedar bahawa hidup 
adalah mengenai perjalanan bersama Tuhan sehinggalah 
sekarang. Merenung kembali tentang kehidupan saya, saya 
sedar bahawa saya tidak pernah keseorangan. Pada waktu baik 
dan buruk, saya tidak pernah keseorangan. Yesus adalah 
sahabat yang setia. Ya, saya mengeluarkan air mata 
kegembiraan dan kesedihan, tetapi selalu bersama Tuhan di sisi 
saya. Benar, ini menyentuh saya seperti Epifani – kebenaran 
bahawa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dialah 
Tuhan yang berjalan bersama kita setiap hari. Apabila Yesus 
berkata, “Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, 
percayalah juga kepadaKu.” (Yoh 14:1), Dia menjamin 
kehadiranNya, dan juga kehadiran Bapa. Dia yang telah 
menebus kita dengan hidupNya sendiri, sudah tentu tidak akan 
meninggalkan kita dalam apa jua situasi dan keadaan!

Lagipun, di dalam Injil hari ini, Yesus memberitahu kita “Aku di 
dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku” (Yoh 14:10). Di dalam 
SabdaNya, Yesus bukan saja membantu kita memahami 
destinasi hidup kita, tetapi bagaimana kita harus sampai ke 
sana. Akhirnya, ia adalah mengenai kembali kepada Bapa, yang 
akan menyediakan banyak tempat tinggal untuk kita (Yoh 14:2), 
dan kita sampai ke sana, dengan lebih menjadi seperti 
AnakNya, iaitu “…Jalan, Kebenaran dan Hidup” (Yoh 14:6). 

Maka, kita yang telah menerima, marilah juga kita menjawab 
panggilan untuk menjadi teman seperjalanan kepada 
orang-orang di sekeliling kita. Dengan berbuat demikian, kita 
akan lebih memahami diri kita di dalam perjalanan ini, kita 
menjadi lebih seperti Kristus di dalam perkataan dan tindakan 
kita, dan akhirnya, perlahan-lahan tetapi pasti, kita berjalan ke 
arah kesatuan penuh dengan Bapa di Surga. ✟
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ngatkah kamu lagu terkemuka oleh Diana Ross 
yang mempunyai lirik ini?

“Tahukah kamu ke mana tujuanmu?
Sukakah kamu hal-hal yang ditunjukkan

hidup kepadamu?
Ke manakah tujuanmu?

Tahukah kamu?
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