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Tuhan Pengendali Hidup (4)
Ayat Hafalan Minggu Lalu: Filipi 4:6
Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi
nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa
dan permohonan dengan ucapan syukur.
ILUSTRASI
Masih banyak orang yang bingung menghadapi
tantangan hidup ini. Tetapi anak-anak Tuhan seharusnya
tidak perlu bingung, sebab ada Tuhan Yesus yang
berkuasa atas langit dan bumi. Asal kita percaya akan
kemampuan Tuhan untuk mengendalikan hidup ini
sehingga jadi baik adanya. Memang ada beberapa orang
yang lagi diproses dan dibentuk sesuai dengan keinginan Tuhan dan pada
masa itu mungkin kondisinya kurang baik, tetapi ujung-ujungnya pasti untuk
kebaikan kita. Kita harus benar-benar menaruh percaya yang besar, bahwa
tidak ada sulitnya bagi Tuhan untuk menolong setiap masalah yang kita
hadapi. Asal kita bisa menyenangkan hati Tuhan, kita pasti ditolong-Nya
untuk bisa menghadapi hidup ini. Sebab kerinduan Tuhan adalah anak-anakNya keluar sebagai pemenang dalam setiap masalah yang dihadapi. Seringkali
Tuhan ijinkan kita mengalami masalah, supaya kerohanian kita bertumbah dan
supaya kita mempunyai pengalaman pribadi berjalan bersama Tuhan.
Percayalah bahwa Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang
benar. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas ciri-ciri orang yang
menempatkan Tuhan sebagai pengendali hidup dan umtuk minggu ini kita
akan membicarakan bukti-bukti, bahwa Tuhan Yesus pantas sebagai
pengendali hidup kita:

1. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan
Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena
penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah
menjadi jalan pendamaian karena iman, dalam darah-Nya. Hal ini dibuatNya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosadosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksud-Nya
ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata,
bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus.
(Roma 3:23-26)
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus
telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita
sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan
dari murka Allah. (Roma 5:8-9)
 Sebelum penebusan oleh Tuhan Yesus, semua orang di hadapan Allah
sebagai orang yang berdosa. Karena itu manusia membutuhkan seorang
Juruselamat untuk menebus dari dosa dan Tuhan Yesus rela berkorban
di kayu salib untuk menebus dosa manusia.
 Sejak kematian Kristus di kayu salib, hubungan Allah dengan manusia
dipulihkan. Dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan: Dan keselamatan
tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah
kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia
yang olehnya kita dapat diselamatkan." (Kisah Para Rasul 4:12).
 Jalan untuk kita bisa diselamatkan bukan melalui agama, tetapi hanya
melalui Tuhan Yesus. Tidak ada seorangpun bisa sampai kepada Bapa
kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran
dan hidup. Jadi kita tidak salah kalau kita menjadikan Tuhan Yesus
sebagai pengendali dalam hidup kita.
 Kita telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan
perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah
Kristus, karena itu marilah kita mempersembahkan hidup ini agar
dipakai untuk kemuliaan-Nya.

2. Tuhan Yesus memberikan seorang penolong yaitu Roh Kudus
untuk menolong kita.
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)

 Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, ia tidak membiarkan kita berjuang
sendiri dalam menjalani hidup ini, tetapi Ia mengirim seorang Penolong
yaitu Roh Kudus, yang diam di dalam diri setiap orang yang percaya
kepada Tuhan Yesus.
 Tuhan Yesus tahu bahwa manusia tidak akan bertahan dalam menjalani
hidup ini dengan baik kalau tidak diberikan seorang Penolong yaitu Roh
Kudus. Jadi kalau kita mau menyerahkan hidup ini dalam pimpinan
Tuhan, kita harus mempunyai hubungan yang indah dengan Roh Kudus
supaya kita ditolong untuk hidup berkemenangan.
 Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, itulah yang akan memberikan
kuasa yang memampukan kita umtuk menggenapi rencana Allah yang
luar biasa dalam hidup kita.
 Marilah kita menyerahkan hidup kita dalam pengendalian Tuhan Yesus,
supaya Roh Kudus berkarya dan mengubahkan hidup ini menjadi luar
biasa.
3. Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada setiap orang yang
percaya kepada-Nya untuk beroleh hidup yang kekal.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah
mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang
percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
(Yohanes 3:16)
Dan inilah janji yang telah dijanjikan-Nya sendiri kepada kita, yaitu
hidup yang kekal. (1 Yohanes 2:25)
 Agama maupun tokoh agama tidak bisa menjanjikan keselamatan.
Hanya Tuhan Yesus yang bisa menjanjikan keselamatan dan hidup
yang kekal. Seberat apapun tantangan dalam hidup ini, jangan membuat
kita undur dari Tuhan sebab janji hidup yang kekal pasti digenapi. Di
sorga sudah tidak ada lagi penderitaan, tetapi sukacita bersama Kristus.
 Tidaklah sia-sia kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sebab
hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita masuk hidup yang kekal.
Bukti bahwa Tuhan Yesus pantas sebagai pengendali hidup kita adalah
Tuhan Yesus yang menebus dosa kita, Tuhan Yesus yang memberikan Roh
Kudus sebagai Penolong dan Tuhan Yesus yang memberikan jaminan
hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepada-Nya.
Ayat Hafalan: Yohanes 14:6
Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada
seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.

