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HANYA ANDALKAN TUHAN
Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh
harapannya pada TUHAN! Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi
air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang
tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau,
yang tidak kuatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti
menghasilkan buah. (Yeremia 17:7-8)
Hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah hanya mengandalkan
Tuhan dalam hidup ini. Apa pun masalah persoalan hidup tetap
andalkan Tuhan karena firman Tuhan berkata bahwa orang yang
mengandalkan Tuhan itu pasti diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya jika
tidak mengandalkan Tuhan, maka kutuk akan datang kepada orang itu. (Yer.17:5).
Ada tiga berkat jika kita mengandalkan Tuhan:
1.

Menjadi kuat
... Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air... (ayat 8)
Sifat akar pohon adalah mencari air untuk dapat tetap hidup. Jika pohon ditanam di dekat air maka akar-akar
pohon akan bertumbuh merambat ke air yang menyebabkan pohon mempunya pondasi yang kuat. Demikian juga
hidup kita. Jika kita mengandalkan Tuhan maka kita pun mempunyai pondasi yang kuat. Badai masalah apa pun
tidak akan sanggup menggoyahkan kita.

2.

Tidak khawatir
... yang tidak kuatir dalam tahun kering... (ayat 8)
Sepanjang air tersedia untuk pohon, maka pohon tidak akan pernah kering meskipun lingkungan sekitarnya tidak
mendukung. Tuhan bagaikan air yang menopang kehidupan. Ia sanggup mengadakan segala sesuatu untuk
menjamin kelangsungan hidup kita. Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok
mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. (Matius 6:34)
Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Dia yang memelihara hidup kita.

3.

Menghasilkan buah
... dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. (ayat 8)
Tercukupkan air terus menerus bagi pohon akan merangsang pertumbuhan pohon tersebut untuk menghasilkan
buah. Hidup kita pun akan menghasilkan buah jika terus menerus mengandalkan Tuhan. Orang yang
mengandalkan Tuhan adalah orang yang mau tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa orang
tersebut akan berbuah banyak (Yoh.15:4). Salah satu buah yang pasti dihasilkan adalah buah pertobatan.

ACTION:

-

Ingatkan para anggota cool untuk terus andalkan Tuhan dalam keadaan apa pun yang mungkin terjadi di
dalam kehidupan para anggota cool.
Ajak mereka untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan meskipun jawaban doa belum terlihat.

