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Mintalah kepada-Nya
Matius 7:7-11
Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada-Nya.
Matius 7:11
Salah satu bagian favorit dari doa orang Kristen adalah meminta sesuatu kepada Tuhan.
Seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, “Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah,
maka kamu akan mendapatkan; ketoklah, maka pintu akan dibukakan.” (ay. 7). Asyik sekali
yah! Namun, apakah berarti meminta apa saja pasti akan dikabulkan?
Ada dua hal yang bisa kita pelajari dari bagian ini. Pertama, Allah begitu terbuka pada kita dan
akan menjawab kita. Tuhan Yesus berkata, “Mintalah, carilah, ketoklah,” ini adalah sebuah
undangan istimewa dari Tuhan. Secara sederhana, “Silahkan datang kepada-Ku kapan saja
dan ajukan permohonanmu.” Dia selalu ada untuk kita. Ini bicara soal doa bukan sekadar
formalitas, tetapi sarana komunikasi yang akrab dengan Allah kita. Dia bukanlah Allah yang
jauh, yang tidak mau peduli dengan anak-anak-Nya, Dia adalah Allah yang selalu ada buat kita,
24 jam sehari. Dia selalu ada bersama dengan kita.
Kedua, Allah itu baik. Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana seorang ayah di dunia tidak
akan memberikan batu kepada anaknya yang minta roti, atau ular kepada anaknya yang minta
ikan (ay. 9-10). Manusia yang berdosa saja tahu memberikan yang baik, apalagi Allah yang
adalah sumber kebaikan itu, pasti memberikan yang baik. Dia tahu yang paling baik. Dia tahu
yang paling pas untuk anak-anak-Nya, bukan yang paling diingini anak-anak-Nya.
Keyakinan ini juga menandakan rasa percaya kita kepada Allah yang tidak pernah salah
menjawab doa kita dan Dia tidak akan pernah mempermainkan hidup kita. Ketika keadaan
buruk menimpa kita atau doa kita sekian tahun tampak seperti tidak ada hasilnya, kita mulai
curiga kepada Tuhan, lalu meragukan kebaikan hati-Nya. Ketika kita berdoa meminta sesuatu
kepada Tuhan, percayalah kita datang ke tempat yang tepat.
Mari saudaraku, bersikaplah tenang. Doa yang benar tidak akan pernah sia-sia. Ingat, “Adalah
baik menanti dengan diam pertolongan TUHAN.” (Rat. 3:26). Pikiran kita terbatas, kita tidak
bisa melihat gambaran besar keseluruhan hidup kita tapi Dia satu-satunya yang bisa. Mintalah
kepada-Nya, jangan ragu. Tuhan Yesus tidak pernah salah dan Dia sangat baik.
SETIAP JAWABAN DOA YANG ANDA TERIMA, PERCAYALAH TUHAN BERIKAN UNTUK
KEBAIKAN ANDA.
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