PROGRAM No, 374
Penyebab kebutaan yang tiba-tiba / Tuhan tidak pernah salah
Saudara, jumpa lagi dengan saya Susi dalam acara WB, bagaimana kabar anda hari ini? Harapan dan doa
saya anda dalam keadaan baik baik saja dan sehat selalu, hari ini kembali WB akan memberi wawasan
kesehatan kepada anda dan kali ini mengenai penyebab kebutaan yang datang tiba tiba. setelah itu ibu
Wihani Sth akan hadir dan memberi siraman rohani untuk anda semoga menjadi berkat untuk anda.Selamat
mengikuti.
Penyebab Kebutaan Yang Tiba Tiba
Saudara, ketika saya memeriksakan mata saya ke klinik mata saya bertemu dengan dua orang ibu yang
matanya tiba tiba buta. Ibu yang satu hanya sebelah mata yang buta tetapi yang lainya kedua matanya yang
buta. Saya menjadi takut dan ngeri dan saya tidak berani bertanya mengapa sampai matanya menjadi buta.
Nah hari ini saya sengaja menghadirkan dokter Megawati untuk menjelaskan kepada kita apa saja yang bisa
menyebabkan mata kita bisa buta secara tiba tiba. Dan beliau sudah ada di samping saya, apa kabar hari ini
dok? Terimakasih sudah bersedia hadir dan hari ini kita ingin mendapat wawasan mengenai kebutaan yang
tiba tiba
1. Dok sekarang ini penyakit ada banyak macamnya dan tanpa diketahui gejalanya tiba tiba sudah
terkena dampaknya seperti serangan jantung mendadak dan juga tiba tiba buta. Nah untuk orang
yang tiba tiba matanya buta itu bisa karena apa saja dok?
2. Bagian mata yang mana yang terserang sehingga menjadi buta dok?
3. Nah siapa yang gampang terserang kebutaan ini?
4. Apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari kebutaan?
5. Mengapa kebutaannya itu mendadak kok tidak pelan pelan, misalnya kabur dulu begitu dok?
6. Ada orang yang hanya satu mata yang buta ada yang dua duanya, nah bila baru satu yang buta
apakah yang lain juga akan buta atau tidak?
7. Apakah tidak bisa kembali normal ?
Baik dok tyerimaksih , sampai jumpa di program berikutnya
Saudara, semoga perbincangan mengenai kebutaan tadi tadi bermanfaat bagi anda dalam menjaga
kesehatan mata anda. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi ibu Wihani Sth akan

mencegah dosa. Namun sebelum itu mari kita mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini, selamat
mendengarkan ,s emoga anda terhibur.
Tuhan Tidak Pernah Salah (Naomi)
Saudara,anda tentu pernah mendengar kata kambing hitam. Yang saya maksudkan di sini bukan kambing
yang berwarna hitam tetapi orang yang dibuat salah itu biasanya disebut kambing hitam. apakah anda
pernah dikambing hitamkan oleh orang lain artinya anda adalah orang yang disalahkan atas hal buruk yang
menimpa orang lain. Mungkin juga anda pernah dikambing hitamkan oleh orang orang di kampung anda
ketika ada acara perayaan tuju belas Agustus tidak lancar. Atau anda pernah dikambing hitamkan oleh
teman teman anda di gereja karena acara Natal tidak berjalan dengan baik.
Saudara, dalam kehidupan kita ada kalanya kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, hal hal yang
buruk yang membuat hidup kita susah dan menderita. Dalam penderitaan biasanya kita jarang menyalahkan
diri kita sendiri, kita lebih banyak menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan dan menyalahkan siapa
dan apa saja yang kita anggap bersalah, bahkan tidak menutup kemungkinan kita menyalahkan Tuhan.
Saudara, pada jaman dahulu ada seorang wanita bernama Naomi, yang hidup bahagia bersama suami dan
dua orang anak laki-lakinya. Pada suatu hari terjadilah bencana kelaparan sehingga suami Naomi
memutuskan untuk pergi ke daerah Moab. Maka menetaplah Naomi di dearah Moab bersama suami dan
dua anak laki lakinya. Namun tak lama Naomi tinggal di daerah itu suaminya meninggal. Setelah suaminya
meninggal ke dua anak laki lakinya menikah dengan perempuan di daerah itu. Lagi lagi Naomi mengalami
musibah, kedua anak laki lakinya meninggal dunia juga. Maka sekarang Naomi tinggal dengan kedua
menantunya. Naomi sangat sedih tentunya.
Pada satu hari Naomi mendengar bahwa di tanah Yehuda yaitu tempat asal Naomi, tidak lagi terjadi
bencana kelaparan, karena Tuhan telah memberikan makanan berlimpah kepada umatnya. Maka Naomi
ingin pulang ke negeri asalnya. Naomi meminta kedua menantunya pulang ke rumahnya masing masing,
salah satu menantunya bersedia pulang tetapi yang satunya yang bernama Ruth tidak mau pulang , Ruth
ingin ikut Naomi ke negeri asal mertuanya itu. Maka berjalanlah Naomi bersama menantunya ke tanah
Yehuda.
Ketika Naomi dan menantunya sampai di daerahnya, hebohlah masyarakat di daerah Naomi dan para
wanitanya bertanya kepada Naomi seolah seolah tidak yakin bahwa yang dilihatnya adalah betul betul
Naomi. Mereka bertanya: Naomikah itu? Mendengar teman temannya bertanya begitu Naomi sedih lalu
dengan sedih Naomi menjawab:

“Jangan panggil aku Naomi, panggilah akau Mara karena yang maha kuasa telah banyak melakukan yang
pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan
memulangkan aku.
Saudara, kelihatannya Naomi kecewa dan marah kepada Tuhan. Perkataan Naomi ini menunjukkan bahwa
Naomi sangat kecewa kepada Tuhan, bahkan Naomi seolah menyalahkan Tuhan atas kepahitan yang ia
alami.
Seandainya kita adalah Naomi yang secara terus menerus mengalami musibah , apakah yang akan kita
lakukan? Apakah kita akan mengganti nama kita seperti yang dilakukan oleh Naomi? Apakah kita juga akan
menyalahkan Tuhan atas musibah atau kesulitan yang kita alami?
Sebagai seorang wanita tentu Naomi sangat sedih kehilangan suami dan anaknya. Kita pun juga akan sedih
dan mungkin kita kecewa juga kepada Tuhan. Kita juga mungkin akan menyalahkan Tuhan.
Saudara, kesulitan hidup, musibah dan persoalan akan selalu kita alami selama kita hidup di dunia ini. Tak
ada orang yang tidak memiliki persoalan bukan? Tidak peduli dari mana asalnya persoalan itu asalnya.
Semua orang memiliki persoalannya masing masing. Namun Tuhan ingin kita menghadapi persolan dengan
cara yang benar. Menyalahkan Tuhan adalah sikap yang tidak benar, kecewa dengan Tuhan juga tidak
benar. Karena Tuhan tidak pernah ingin menghancurkan hidup manusia. Tuhan tidak pernah salah
memperlakukan umat Nya.
Saudara, pada saat kita menanggung beban yang berat, pada saat kita mengalami musibah, pada saat kita
menghadapi persoalan yang besar hal pertama yang kita harus lakukan ialah datang kepada Tuhan. Datang
kepada Tuhan berati kita menceritakan semua persoalan yang kita hadapi. Datang kepada Tuhan berati
memohon petunjuk dari Tuhan bagaimana menghadapi persoalan, datang kepada Tuhan berati berbicara
dengan jujur kepada Tuhan tentang apapun juga. Tuhan akan menerima dan memperdulikan kita bahkan
jika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan membimbing kita menghadapi dan menyelesaikan persoalan
hidup kita.
Saudara, saya ingin meyakinkan anda bahwa Tuhan tidak pernah salah memperlakukan anda dengarkan apa
kata firman Tuhan berikut ini:
Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, yaitu rancangan damai
sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada-Ku, maka Aku akan mendengarkan kamu;

apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku; apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap
hati,
Inilah saatnya anda datang kepada Tuhan, inilah saatnya anda berbicara kepada Tuhan dan inilah saatnya
anda mencurahkan semua isi hati anda. Janganlah pernah menyalahkan Tuhan bila anda mengalami
kepahitan dan kekecewaan, menyalahkan Tuhan berati menjauhkan diri kita dari ketenangan dan kelegaan,
karena hanya Tuhan yang dapat memberi ketenangan dan kelegaan jiwa yang sejati. Hanya Tuhan yang
sanggup menolong kita menyelesaikan persoalan kita dengan baik dan benar
Mari kita berdoa:
Tuhan kami datang kepada Mu hari ini, engkau tahu bahwa kami sedang menghadapi persoalan, kami ingin
Tuhan memberi kelegaan dan ketenangan pada jiwa kami seperti yang engkau janjikan, kami ingin belajar
mempercayai Mu. Ampuni kami bila kami selalu menyalahkan Tuhan dan kecewa kepada Mu. Ajarlah kami
untuk selalu percaya kepada Mu , terima kasih Tuhan. Amin.

