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365 renungan

Menyingkirkan Rasa Takut
Hakim-hakim 6
Tetapi berfirmanlah TUHAN kepadanya: "Selamatlah engkau! Jangan takut, engkau tidak akan
mati." Hakim-hakim 6:23
Takut bisa muncul dari tiga sumber. (1) Takut terhadap musuh atau rintangan yang lebih besar
daripada dirinya. (2) Takut terhadap Tuhan karena dosa. (3) Takut karena menganggap diri
sendiri tidak mampu berbuat apa-apa.
Bangsa Israel takut terhadap bangsa Midian yang menindas mereka dengan kejam selama
tujuh tahun. Mereka hidup bersembunyi di gua-gua untuk menghindari serbuan penjarah yang
bisa datang sewaktu-waktu dan berjumlah sangat banyak. Ketakutan dan kesengsaraan itu
membuat mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan mengutus nabi-Nya untuk
mengingatkan bahwa semua ini terjadi karena mereka telah berdosa mengkhianati-Nya (ay. 710).
Gideon juga takut dan ia memiliki tiga sebab ketakutan, semuanya. Terhadap Midian, ia
menyembunyikan diri (ay. 11); terhadap Tuhan karena sadar bahwa bangsanya sedang
dihukum Tuhan sebab kejahatan mereka (ay. 13); Gideon juga takut karena menyadari diri tidak
ada apa-apanya (ay. 15). Tuhan memahami perasaan takut yang mencekam Gideon dan
seluruh bangsa saat itu dan Dia peduli.
Justru dari ketakutanlah seseorang dapat dipakai Tuhan. Tuhan memilih bukan berdasar pada
hal lahiriah, seperti penampilan, kemampuan, atau kehebatan seseorang tetapi pada kepekaan
batiniah atas pergumulan yang sedang dialami, ketulusan hati, dan kesediaan untuk taat
kepada-Nya. Tuhan tidak mengecilkan sikap Gideon yang merasa kecil. Tuhan tidak
menyepelekan Gideon karena kemudaannya. Tuhan menghargai kejujuran hatinya. Dan Tuhan
mengabulkan penguatan yang Gideon butuhkan berupa tanda ajaib agar ia sanggup keluar dari
ketakutannya.
Apa yang Anda sedang takutkan dan khawatirkan? Bila orang yang memusuhi hendak
mengancam dan membinasakan Anda, ingatlah Tuhan akan menyertai Anda. Bila dosa menjadi
sumbernya, berpalinglah kepada Tuhan dan bertobat. Dia siap mengampuni Anda. Bila rasa
rendah diri melanda Anda, Dia justru mau memperlengkapi dan memakai Anda untuk rencanaNya. Mari kita mohon pertolongan Tuhan Yesus untuk melindungi Anda dari musuh-musuh
yang menghadang. Anda akan diperlengkapi oleh kuasa-Nya menyingkirkan rasa takut Anda,
asal mau membereskan terlebih dahulu dosa-dosa Anda.
Salam jangan takut.
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TUHAN MEMAHAMI PERASAAN TAKUT YANG MUNCUL DALAM DIRI ANDA. DIA PEDULI
DAN INGIN MEMBANTU ANDA MENYINGKIRKANNYA.
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