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Edisi 15

Pertolongan Tuhan (3)
Ayat Hafalan Minggu Lalu: Matius 25:21
Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai
hambaku yang baik dan setia; engkau telah setia dalam perkara kecil, aku
akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.
ILUSTRASI

Untuk orang yang baru bertobat
kebanyakan pertolongan Tuhan datang
dengan cepat, tetapi setelah rohaninya
bertumbuh mereka harus belajar untuk
menjadi dewasa rohani dan mengerti
kehendak Tuhan dan biasanya mulai
mengalami peristiwa menunggu jawaban
Tuhan atau dengan kata lain kita harus
menanti-nantikan Tuhan. Dan saat seperti
inilah kadang membuat iman kita goyah dan timbul pertanyaan: apakah Tuhan
bisa menolong saya? Kalau sudah dewasa rohani akan tahu bahwa
pertolongan Tuhan terjadi, karena ada bagian kita yang harus kita lakukan dan
ada bagian Tuhan yang akan menggenapi janji-Nya. Seringkali kita tidak
melakukan bagian kita, tetapi menuntut Tuhan untuk melakukan bagian-Nya.
Karena itu kita harus banyak membaca Alkitab, supaya kita tahu bagian apa
yang harus kita lakukan, supaya apa yang dijanjikan Tuhan digenapi dalam
hidup kita. Tuhan selalu menepati janji-Nya, bila kita sudah berjalan sesuai
dengan firman-Nya. Makalah ini akan melanjutkan beberapa hal yang harus
kita lakukan, supaya kita mengalami pertolongan Tuhan pada waktunya:

1. Memberi (menabur).
Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang dipadatkan,
yang digoncang dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam
ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan
diukurkan kepadamu." (Lukas 6:38)
Camkanlah ini: Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga,
dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Hendaklah
masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan
sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang
memberi dengan sukacita. (2 Korintus 9:6-7)
 Memberi tidak harus menjadi kaya terlebih dahulu, sebab Allah melihat
hati dan tidak melihat berapa besar uang yang kita berikan. Pada waktu
Tuhan Yesus melihat janda miskin memasukkan 2 peser ke kotak
persembahan dan Tuhan Yesus mengatakan sesungguhnya janda miskin
ini memberi lebih banyak dari pada semua orang itu. Karena itu setiap
anak Tuhan bisa melakukan tindakan memberi, tidak harus menjadi kaya
terlebih dahulu.
 Memberi tidak harus berupa uang, tetapi kebanyakan pemberian
membutuhkan uang. Misal kita mau memberikan tongkat untuk orang
yang sudah tua, maka kita butuh uang untuk membelikan tongkat
tersebut. Tuhan sudah menyatakan bahwa kalau kita memberi, kita akan
diberi, jadi percayalah kalau kita memberi dengan tulus, maka suatu saat
nanti kita pasti akan diberi.
 Kalau kita menabur banyak akan menuai banyak juga. Kata banyak di
sini harus kita artikan seperti yang Tuhan Yesus nyatakan kepada janda
miskin di atas, yaitu berdasarkan besarnya pengorbanannya untuk bisa
menabur, bukan berdasarkan besarnya jumlah uang yang diberikan.
 Marilah kita mulai belajar menabur dengan hati yang bersukacita bukan
dengan hati yang terpaksa, karena Allah mengasihi orang yang menabur
dengan sukacita. Percayalah kita pasti akan menuai pada waktunya.
2. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya.
Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya
itu akan ditambahkan kepadamu. (Matius 6:33)
Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa
yang akan kamu minum dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari
bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu
tahu, bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah
Kerajaan-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu.
(Lukas 12:29-31)

 Kehadiran Roh Kudus menandakan kehadiran kerajaan Allah seperti
apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kitab Matius 12:28: “Tetapi
jika Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya
Kerajaan Allah sudah datang kepadamu.” Jadi kalau kita mempunyai
persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, sesungguhnya kita sedang
menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita.
 Kebenaran akan kita dapatkan kalau kita banyak membaca dan
merenungkan firman Tuhan (Alkitab). Kesukaan orang yang
mempunyai persekutuan yang indah dengan Roh Kudus adalah firman
Tuhan. Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan.
Roh Kuduslah yang mendorong kita untuk menjadi pelaku firman
Tuhan.
 Kita harus bekerja keras, tetapi Roh Kuduslah yang membuat apa saja
yang kita pegang menjadi berhasil. Sehingga kita bisa mencukupkan
seluruh kebutuhan keluarga.
 Marilah kita bersekutu dengan Roh Kudus, supaya kerajaan Allah
dinyatakan di tempat kita kerja maupun di dalan rumah tangga kita.
3. Mempunyai hati yang melekat pada Allah.
"Sungguh, hatinya melekat kepada-Ku, maka Aku akan meluputkannya,
Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama-Ku. (Mazmur 91:14)
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa
tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di
luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. (Yohanes 15:5)
 Hidup yang melekat pada Allah adalah hidup yang bergantung
sepenuhnya kepada Allah seperti ranting-ranting yang melekat pada
pokok anggurnya. Jadi kita tidak bisa hidup kalau kita tidak melekat
pada Kristus. Bila kita mempunyai hati yang melekat pada Tuhan, maka
perlindungan dari Tuhan akan melingkupi hidup kita.
 Hidup bersama dengan Tuhan Yesus adalah tujuan hidup kita, oleh
karena itu marilah kita melakukan segala sesuatu yang memuliakan dan
menyenangkan hati Tuhan.
Beberapa hal yang harus kita lakukan, supaya kita mendapat pertolongan
Tuhan pada waktunya yaitu: hidup memberi (menabur), mencari kerajaan
Allah dan kebenarannya serta mempunyai hati yang melekat pada Allah.
Ayat Hafalan: Mazmur 91:15
Bila ia berseru kepada-Ku, Aku akan menjawab, Aku akan menyertai dia
dalam kesesakan, Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.

