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Makna di Balik Penderitaan
Ratapan 3:1-32
Tak berkesudahan kasih setia TUHAN, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi;
besar kesetiaan-Mu Ratapan 3:23
Kita semua pasti pernah mengalami kenyataan yang berbeda dengan harapan. Tentu sungguh
sulit menghadapinya. Dalam perbedaan kenyataan ini, apakah mudah kita berkata, “Allah itu
baik, selalu baik, dan teramat baik?” Tentu sulit yah..
Kitab Ratapan ini menceritakan bagaimana situasi bangsa Israel yang ditindas oleh bangsa
Babel. Mereka ditekan sehingga hidupnya penuh penderitaan, kesengsaraan, dan kepahitan.
Namun di tengah penderitaan itu, mereka masih dapat merasakan penghiburan yang Allah
berikan.
Pada saat Anda dan saya berada di titik terendah di dalam hidup, seringkali terungkap
pertanyaan, “Katanya Tuhan itu baik, Mahahadir, Mahakuasa. Tapi sekarang di mana Dia? Kok
aku dibiarkan begini? Kenyataan getir terus kualami. Aku diperlakukan semena-mena. Aku
ditinggalkan orang yang kukasihi. Kepedihan menyayat dan luka ini masih basah. Lalu di mana
baiknya dari semua peristiwa pahit ini, Tuhan?” Kita sampai lupa apa rasanya manis karena
semua yang kita alami adalah kepahitan. Lalu kita disuruh memahami bahwa penderitaan dan
kesengsaraan ini secara benar, supaya bisa menemukan kebaikan Allah.
Kenapa harus melalui semua penderitaan ini, Tuhan? Karena bersyukur di tengah-tengah hidup
yang semuanya lancar dan sesuai harapan kita itu sangatlah mudah. Semua orang dari yang
kecil sampai dewasa, pasti bisa mensyukurinya. Tidak perlu percaya Tuhan. Setiap orang yang
belum percaya Yesus juga bisa bersyukur karena kondisi yang enak, lancar, dan sehat. Namun
kita sebagai murid-murid Kristus, sebenarnya bukanlah anak-anak gampangan. Anda dan saya
ini anak Tuhan. Anak Bapa. Ingat, Bapa yang baik itu mendidik anak-anak-Nya supaya kuat
dan tegar. Dia menghajar dengan kasih, supaya otot-otot iman kita bertumbuh. Iman kita perlu
latihan, perlu angkat beban, perlu berkorban waktu, tenaga, dan perasaan.
Hayoo latihan angkat beban! Mulailah bersyukur atas apa pun yang terjadi di dalam hidup
Anda. Ingatlah bahwa selalu ada kasih setia Tuhan yang baru setiap pagi buat kita. Eh..
matahari sudah muncul lagi. Matahari yang setia terbit setiap pagi. Ini juga bukti bahwa Tuhan
Yesus itu penuh kasih dan selalu setia lho!
PENDERITAAN YANG ANDA ALAMI, MENCERITAKAN KESETIAAN YESUS DI DALAM
HIDUP ANDA.
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