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Edisi 16

Pertolongan Tuhan (4)
Ayat Hafalan Minggu Lalu: Mazmur 91 : 15
Bila ia berseru kepada-Ku, Aku akan menjawab, Aku akan menyertai dia
dalam kesesakan, Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
ILUSTRASI

Pada saat diberkati dan tidak banyak masalah
yang timbul, seringkali membuat orang tidak lagi
sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena
itu kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah
yang besar timbul dalam kehidupan kita, bahkan
masalah itu tidak dapat terselesaikan dengan
kekuatan kita dan masalah itu bisa terselesaikan kalau Tuhan ikut campur.
Banyak kesaksian di mana seorang anak Tuhan sebelum mengalami masalah
adalah orang yang kaya, tetapi setelah Tuhan izinkan masalah terjadi, anak
Tuhan tersebut menjadi miskin dan anak Tuhan ini akhirnya menjadi sadar
bahwa tanpa Tuhan, semuanya tidak ada artinya. Setelah anak Tuhan itu
bertobat dan memulihkan hubungannya dengan Tuhan, akhirnya Tuhan
memulihkan kembali anak Tuhan tersebut dan menjadi saluran berkat bagi
orang lain. Alangkah indahnya kalau pada saat diberkati kita tetap
mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Berkat tidak membuat
kita menjauh dari Tuhan, tetapi justru karena berkat kita menjadi lebih
mendekatkan diri pada Tuhan. Pada saat kita mengalami masalah yang berat
dan kita sudah mohon pertolongan dari Tuhan, tetapi seiring dengan
berjalannya waktu yang lama dan tidak kunjung-kunjung datang pertolongan
Tuhan, maka sering kali timbul dalam hati beberapa pertanyaan mengenai
pertolongan Tuhan di antaranya:

1. Maukah Tuhan menolong saya?
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan
mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap
orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat
dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah
seorang dari padamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta
roti, atau memberi ular, jika ... meminta kepada-Nya." (Matius 7:7-11)
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan
biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan
karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui
kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu
jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya. (1 Korintus 10:13)
 Kita sebagai anak-anak Allah, harus percaya bahwa kita mempunyai
Bapa di sorga yang baik hati-Nya seperti yang dikatakan pada ayat di
atas, bahwa bapak di dunia ini saja tahu memberi pemberian yang baik
untuk anak-anaknya apalagi Bapa di sorga, Ia akan memberikan yang
terbaik untuk anak-anak-Nya.
 Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita, pada
waktunya Ia akan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah yang
kita hadapi. Dengan kata lain bahwa Tuhan selalu akan memberikan
pertolongan kepada anak-anak-Nya, sehingga anak-anak-Nya bisa
mengatasi setiap masalah yang ada.
 Tuhan Yesus sudah mengorbankan diri-Nya di kayu salib untuk
menebus dosa kita. Jadi tidak mungkin Tuhan tidak menolong anakanak-Nya yang berharap kepada-Nya. Pertolongan Tuhan selalu tersedia
asal kita mau bertobat dan mengandalkan Tuhan selalu.
 Marilah kita tingkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan dengan
mengatakan: Tuhan pasti akan menolong saya, Tuhan pasti akan
membuka jalan untuk setiap masalah yang saya hadapi, lakukan 3x.
2. Mampukah Tuhan menolong saya?
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." (Lukas 1:37)
Jawab Yesus: "Katamu: jika Engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi
orang yang percaya!" (Markus 9:23)
Ah, Tuhan ALLAH! Sesungguhnya, Engkaulah yang telah menjadikan
langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu
yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu! (Yer. 32:17)
 Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang
menciptakan langit dan bumi. Dengan firman-Nya Ia menciptakan apa
yang tidak ada menjadi ada, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.

 Jangan pernah kita meragukan kemampuan-Nya untuk menolong kita.
Bagi Tuhan tidak ada sulitnya untuk menolong kita, bahkan kita harus
sadar bahwa kita adalah ciptaan-Nya.
 Bukannya Tuhan tidak mampu menolong, tetapi seringkali karena dosa
membuat Tuhan tidak bisa menolong kita. Oleh karena itu marilah kita
bertobat dari segala dosa dan berbalik ke jalan yang benar. Kita harus
ingat bahwa, Tuhan adalah pribadi yang kudus.
 Marilah kita pegang dengan kuat-kuat firman Tuhan yang mengatakan,
bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil
bagi orang yang percaya kepada-Nya. Kita harus benar-benar percaya
bahwa Tuhan sanggup menolong kita meskipun masalah yang kita
hadapi sangat besar bahkan di luar kemampuan manusia.

3. Apakah Tuhan tidak terlambat untuk menolong saya?
"Kata Yesus kepadanya: "Mau apakah engkau dari pada-Ku, ibu? Saat-Ku
belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata … , buatlah itu!" (Yohanes 2:4-5)
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan
kekekalan dalam hati mereka. Tetapi ... sampai akhir. (Pengkhotbah 3:11)
 Pada waktu ibu Maria minta tolong kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus
mengatakan saat-Ku belum tiba, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah
terlambat untuk menolong. Tepat pada waktunya Tuhan Yesus
membuat mujizat air menjadi anggur untuk menolong pesta perkawinan
di Kana.
 Pada waktu Tuhan Yesus mendengar Lazarus sakit, Ia sengaja tinggal
dua hari lagi di tempat Ia tinggal, setelah itu Ia pergi menghampiri
Lazarus yang sudah meninggal. Sepertinya Tuhan terlambat untuk
menolong Lazarus, tetapi dalam kenyataannya Tuhan membangkitkan
Lazarus yang sudah meninggal, jadi Tuhan tidak pernah terlambat untuk
menolong meskipun sepertinya terlambat.
 Percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah terlambat untuk menolong
anak-anak-Nya yang berharap kepada-Nya.
Beberapa pertanyaan yang sering timbul di saat kita menanti pertolongan
Tuhan yang tidak kunjung-kunjung datang yaitu maukah Tuhan menolong
saya? , mampukah Tuhan menolong saya? , apakah Tuhan tidak terlambat
untuk menolong saya?
Ayat Hafalan: Ibrani 13:6
Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata: "Tuhan adalah Penolongku.
Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap
aku?"

