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Tuhan Pengendali Hidup (2)
Ayat Hafalan Minggu Lalu: Mazmur 37:23
TUHAN menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan
kepada-Nya.
ILUSTRASI
Pada saat kita diberkati, kita dengan mudah
mengatakan bahwa Tuhan yang mengendalikan hidup
ini, tetapi pada waktu kita diuji dan dibentuk di mana
banyak penderitaan terjadi, masihkah kita bisa
mengatakan bahwa Tuhan yang mengendalikan hidup
ini? Kita bisa ambil pelajaran dari bangsa Israel, ketika
dibebaskan dari perbudakan Mesir, mereka memuji-muji Tuhan karena
mereka melihat mujizat yang Tuhan lakukan untuk membebaskan bangsa
Israel, tetapi ketika bangsa Israel dalam perjalanannya di padang gurun
mengalami kesulitan mengenai air dan makanan, mereka mulai bersungutsungut dan berkata: Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh
tangan TUHAN ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan
makan roti sampai kenyang! Mereka tidak lagi memuji-muji Tuhan, tetapi
menyesal keluar dari Mesir dan ingin kembali ke Mesir. Musa dianggap
membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk dibunuh di padang gurun
dengan kehausan dan kelaparan. Bangsa Israel tidak lagi percaya kepada
Tuhan padahal mereka sudah melihat mujizat yang luar biasa. Bagi Tuhan
tidak ada sulitnya untuk mencukupi makanan dan air untuk diminum.
Bangsa Israel pada saat diuji Tuhan tidak menunjukkan buah yang benar.
Janganlah karena urusan biaya hidup (sandang, pangan dan papan)
membuat kita meninggalkan Tuhan. Di bawah ini kita akan melanjutkan
cici-ciri orang yang menempatkan Tuhan sebagai pengendali hidupnya:

1. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai.
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang
Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh
Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat
Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia
menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. (Yohanes 14:16-17)
 Pada saat kita mengalami masalah dan kita sudah berdoa, memuji dan
menyembah Tuhan, tetapi masih belum ada jalan keluar, dan sering kali
timbul pertanyaan: apakah Tuhan masih perduli kepada saya? apakah
Tuhan masih menyertai? apakah Tuhan masih mengasihi saya?, dll.
Pada saat itulah kita harus menguatkan iman percaya kita, bahwa Tuhan
Roh Kudus ada di dalam kita dan selalu menyertai kita. Tuhan tahu apa
yang sedang kita alami. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita.
 Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam dirinya ada
Roh Kudus yang akan menolong, menghibur dan memimpin pada
seluruh jalan kebenaran. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus.
 Kita tidak akan kuatir dalam menjalani hidup ini bila kita benar-benar
percaya, bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita, sebab Roh Kudus
akan menolong kita, supaya kita keluar sebagai pemenang dari setiap
masalah yang ada. Kalau kita menempatkan Tuhan sebagai pengendali
hidup ini, alangkah baiknya bila kita percayakan hidup ini pada
pimpinan Roh Kudus.
 Marilah kita mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup ini pada
pimpinan Roh Kudus, supaya hidup ini menyenangkan hati Allah,
sebab hanya Roh Kudus saja yang tahu akan kehendak Bapa di sorga.
2. Mau menderita karena Kristus.
Kata-Nya kepada mereka semua: "Setiap orang yang mau mengikut Aku,
ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut
Aku. Karena barangsiapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan
kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena
Aku, ia akan menyelamatkannya. (Lukas 9:23-24)
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada
Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. (Filipi 1:29)
 Dalam perjalanan hidup anak-anak Tuhan ada beberapa kejadian di
mana anak-anak Tuhan sudah melakukan perbuatan yang benar, tetapi
justru mendapat perlawanan yang keras dan di saat itulah kita harus
punya hati mau menderita karena Kristus. Dikatakan pada ayat di atas,
bahwa kita mendapat karunia untuk menderita karena Kristus. Dalam
kitab Petrus dikatakan:

Sebab dapatkah disebut pujian, jika kamu menderita pukulan karena
kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu
kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristuspun telah menderita
untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu
mengikuti jejak-Nya. (1 Petrus 2:20-21)
 Penderitaan karena Kristus akan mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal
yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari pada penderitaan
yang kita alami.
 Memang tidak mudah untuk menderita karena Kristus, tetapi kalau kita
mengasihi Tuhan, kita pasti berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan
melalui perbuatan kita yang benar, misal kita punya musuh, maka yang
harus kita lakukan adalah mengampuni kesalahan orang itu dan
mengasihi serta memberkati musuh kita, ini tidak mudah tapi itulah
yang harus kita lakukan, supaya Tuhan senang melihat perbuatan kita.
 Kalau kita menempatkan Tuhan sebagai pengendali hidup ini, maka kita
harus mau menderita karena Kristus, supaya kelak kita beroleh
kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya.
3. Mau dibentuk oleh Tuhan.
Apabila bejana, yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu,
rusak … "Masakan Aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang
periuk ini, hai kaum Israel! demikianlah firman TUHAN. Sungguh, seperti
tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tangan-Ku, hai
kaum Israel! (Yeremia 18:4-6)
 Dalam pembuatan bejana, tanah liat harus bersih dari batu, supaya
mudah dibentuk sesuai dengan keinginan penjunan. Demikian juga
dalam hidup kita, kalau Tuhan mau membentuk hidup kita maka batubatu dalam hidup kita harus disingkirkan supaya bisa dibentuk. Kadang
proses dari Tuhan menyakitkan, tetapi itu untuk kebaikan kita.
 Marilah kita punya hati yang rela untuk dibentuk Tuhan, supaya kita
menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan.
Ciri-ciri orang yang menempatkan Tuhan sebagai pengendali hidupnya:
Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai, mau menderita karena Kristus dan
mau dibentuk oleh Tuhan.
Ayat Hafalan: 1 Petrus 4 : 1
Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamupun harus juga
mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, --karena barangsiapa
telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa.

