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Teriakan Minta Tolong
Kisah Para Rasul 16:4-12
"Menyeberanglah ke mari dan tolonglah kami!" Kisah Para Rasul 16:9b
Rasul Paulus mendapatkan penglihatan tentang jemaat di Makedonia. Mereka membutuhkan
sentuhan kasih, kebahagiaan, dan keselamatan yang sejati. Dan hal itu hanya dapat diperoleh
melalui Tuhan Yesus. Namun, bagi orang-orang seperti jemaat Makedonia, mereka
membutuhkan pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki beban atau panggilan untuk menjadi
penyambung lidah Allah. Siapakah yang mau pergi untuk memberitakan keselamatan dari
Tuhan?
Sampai sekarang pun masih banyak orang yang berteriak seperti jemaat Makedonia,
“Tolonglah kami!” Hati saya membara untuk memberitakan keselamatan dan kasih Kristus.
Setiap minggu saya menjumpai pribadi-pribadi yang merasa Tuhan itu jauh. Pribadi yang
menantikan pertolongan dan keselamatan dari Tuhan Yesus.
Tak sedikit orang terlibat dalam yayasan misi tetapi dalam setahun tak pernah sama sekali
memberitakan Injil kepada satu orang pun. Pendeta, penginjil, dan para majelis pandai
membuat anggaran, program, dan acara-acara gereja, tapi di manakah mereka yang
memberitakan Injil kepada orang yang sedang menantikannya?
Saudaraku, Paulus menuliskan kisah penglihatan tentang jemaat Makedonia yang berteriak
minta tolong kepadanya. Kisah ini ia tuliskan tentunya dengan maksud, agar setiap orang yang
mengaku pengikut Kristus, jangan sampai tertipu oleh iblis dengan berbagai kesibukan dan
kegiatan gereja sehingga mengabaikan untuk mengasihi dan menyelamatkan yang sedang
terhilang. Tuhan Yesus mau Anda peduli jiwa! Saya menyarankan supaya Anda menghentikan
sejenak kegiatan-kegiatan gerejawi Anda agar punya waktu melayani mereka yang sedang
berteriak minta tolong. Mereka yang menantikan sentuhan kasih Yesus melalui diri Anda.
Adakah Anda mendengar teriakan minta tolong itu?
Cobalah untuk menjadi orang yang pertama tersenyum.
Orang yang pertama mengulurkan tangan.
Orang yang pertama mengusap airmata.
Orang yang pertama melucu.
Orang yang pertama memberikan pelukan hangat.
Orang yang pertama merasakan perasaan senang ketika mereka
akhirnya merasakan kasih Kristus melalui dirimu.
Oo Tuhan, jadikanku alat sentuhan kasih-Mu
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bagi mereka yang jiwanya berteriak minta tolong.
Salam peduli jiwa.
ORANG KRISTEN HARUSLAH MENJADI PENYAMBUNG KASIH YESUS KEPADA SESAMA.
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