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I can do it through Him
Filipi 4:10-20
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
- Filipi 4:13
Ayat di atas bukanlah suatu ungkapan yang cocok untuk seseorang yang akan menjalani
perlombaan dan bermaksud meminta pertolongan Tuhan supaya bisa memenangi
pertandingan. Ini adalah ungkapan Paulus dari dalam penjara di Filipi. Ungkapan bahwa Paulus
sungguh diberi kekuatan oleh Tuhan, baik melalui kekuatan dari dalam hatinya, dari dalam
rohnya, maupun dari luar dirinya, yakni melalui perhatian jemaat Tuhan saat itu.
Sebagai hamba Tuhan, Paulus mengungkapkan kata yang bermakna bahwa apa pun yang ia
jalani di dalam hidup, termasuk segala kesukaran yang tak terhindarkan, sanggup ia jalani
karena kekuatan yang Tuhan Yesus berikan. Ia yakin kuasa dan kasih karunia Yesus
senantiasa menyertai dan mendampingi, serta memberi kekuatan bagi yang mengasihi-Nya.
Selain itu, Tuhan juga memakai umat-Nya untuk menyokong dan menghibur Paulus sehingga ia
merasa tidak sendirian dalam menghadapi semua pergumulan. Paulus mengakui betapa
berharganya perhatian dari jemaat, yang pasti juga sungguh menopang dirinya yang sedang
menghadapi susahnya hidup di dalam penjara.
Suatu ketika, saya dan beberapa pemimpin gereja dijebloskan ke sel penjara di negeri komunis.
Puji syukur, Tuhan memberikan kepada kami ketenangan yang luar biasa, ketenangan sorgawi.
Seorang daripada kami menatap mata kami satu per satu, dan dengan mantap berkata,
“Immanuel. Di sini pun Tuhan sedang menyertai kita, di sini pun Tuhan akan memakai kita.”
Dengan semangat ketenangan, kami melewatinya dengan baik, bahkan setelah bebas, ada
beberapa jiwa yang akhirnya sungguh datang kepada Kristus dan memohon kepada-Nya
menjadi Juruselamat jiwa mereka. Selain itu, kami mengalami penghiburan luar biasa karena
ada rekan-rekan dari luar, juga para jemaat, yang mendoakan dan memberikan perhatian
kepada kami. Tuhan selalu menyertai kala kita menghadapi kesulitan, Dia juga mau
menguatkan kita melalui umat-Nya yang diutus untuk menghibur dan menopang kita.
Saudaraku, yakinlah bahwa Yesus tetap menyertai Anda saat sedang menghadapi kesulitan.
Mohon kekuatan dari-Nya kala Anda merasa sudah tidak kuat lagi di tengah pergumulan.
Salam kuat bersama Yesus.
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Yakinkah Anda bahwa Tuhan Yesus akan selalu memberi kekuatan saat Anda menghadapi
pergumulan hidup?
Bagikan pengalaman Anda saat mendapatkan dukungan dan perhatian dari saudara seiman
di tengah permasalahan hidup. Bagaimana perasaan Anda saat itu?
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