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Kau akan mengerti kelak karena... "God is good all the time"
Submitted By: Maria Susilawati Sunarko
Kota: Sydney
Profesi: Casual Florist
Kesaksian: Hidup ini tidak selalu indah, nyaman, tentram, tanpa masalah walaupun kita sudah
berjalan bersama Tuhan. Saya menjalani hidup bersama Tuhan sejak saya kecil dan menerima
Tuhan Yesus secara pribadi di usia 13 tahun pada saat itu di acara
dedication
service
di
sebuah retreat yang saya ikuti. Saya ikut melayani Tuhan di dalam kepengurusan, liturgis,
kepanitiaan, dll.

Namun memang ada waktunya saya juga terjatuh dan hidup di luar Tuhan selama beberapa
waktu setelah menikah. Meninggalkan Dia, hidup dalam keduniawian, namun Tuhan itu
memang sungguh amat baik dan Dia panggil saya, anak-Nya yang hilang untuk kembali ke
jalan-Nya walaupun melalui cara-Nya yang menyakitkan namun membuat saya sadar bahwa ya
memang harus dengan cara seperti itu saya dikembalikan ke jalan yang benar. God is good.

Selanjutnya hari-hari saya dan suami kembali melayani Tuhan dan kami diijinkan untuk tinggal
di Australia. Semua juga gak berjalan selalu mulus (bisa lihat kesaksian saya di: Janji dan
Pertolongan Tuhan selalu tidak pernah terlambat
). Tapi sekali lagi saya boleh katakan
God is good
.

Di tahun ini, saya yang sudah belasan tahun menikah kembali dikejutkan oleh mujizat-Nya,
saya hamil setelah beberapa tahun yang lalu pernah mengalami keguguran. Tentu saja kami
senang walau tetap ada rasa was-was karena pengalaman yang pernah terjadi. Namun kami
berusaha tetap beriman, kami berdoa untuk janin yang saya kandung setiap hari setiap saat
supaya kalau anak ini bisa dilahirkan maka bisa dipakai untuk menjadi alat-Nya dan kemuliaan
nama-Nya juga, dan bisa lahir dengan sempurna tanpa kekurangan apapun karena banyak
resiko yang kami hadapi dengan keadaan umur kami yang sebenernya sudah riskan lagi untuk
memiliki anak.

Tibalah waktunya pada minggu ke-8 kehamilan saya, kami melakukan ultrasonografi untuk
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melihat apakah janin yang saya kandung baik. Puji Tuhan semua baik, ukuran dan detak
jantung semua baik. Kami sangat bersukacita, walaupun kehamilan ini saya jalanin cukup berat
karena mengalami mual-mual seharian penuh yang cukup berat namun kami tetap bersukacita.
Namun pada minggu ke-12 dimana waktunya akan USG lagi, saya mengalami pendarahan dan
akhirnya kembali saya harus mengalami keguguran. Saya sangat kecewa dan sedih, karena di
saat yang seharusnya memasuki masa-masa yang aman malah harus menghadapi keguguran.
Saat itu saya sepertinya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan kenapa? Kenapa harus berakhir
begini? Kenapa sepertinya saya dipermainkan, Tuhan? Karena hasil
USG
menyatakan bahwa setelah 8 minggu mungkin beberapa hari kemudian janin itu telah berhenti
pertumbuhan dan detak jantungnya. Tapi kenapa saya baru mengalami keguguran setelah 12
minggu? Kenapa saya harus diberikan harapan semu pada minggu ke-8 itu? Kenapa saya yang
sudah melayani lebih lagi, saya sudah menjadi worship leader, selalu menyediakan waktu untuk
datang menyembah Tuhan setiap hari, kenapa harus diberikan pencobaan seperti ini? Banyak
sekali pertanyaan kenapa dan kenapa?

Saya tidak dapat berkomunikasi dengan Tuhan beberapa hari setelah itu. Namun saya selalu
mendengar pujian: "Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang engkau hadapi. Tak
akan pernah dibiarkan-Nya kuberdiri sendiri, sbab Allah peduli." Akhirnya setelah beberapa hari
lagu itu terus terngiang-ngiang di telinga saya, saya menangis kembali dan berlutut, mohon
ampun. Saya bisa berkomunikasi lagi dengan Tuhan dan menyembah Dia. Dan ada satu ayat
yang menguatkan saya saat itu dari Yohanes 13:7. Jawab Yesus kepadanya: "Apa yang
Kuperbuat, engkau tidak tau sekarang tetapi engkau akan mengerti kelak."

Mungkin saat ini kita menghadapi masalah, pencobaan-pencobaan yang berat dan kita tidak
mengerti kenapa ini harus terjadi, namun biarlah kita tetap percaya bahwa apapun persoalan
kita, percayalah Dia tidak akan pernah memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita
dan Dia pasti akan memberikan penghiburan dan kekuatan. Kita harus bangkit dan terus
semangat melayani Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak mengerti namun pada saat-Nya nanti kita
akan mengerti, karena Allah kita adalah Allah yang setia, luar biasa dan heran. Dia pasti sudah
merancangkan sesuatu yang indah dan terbaik bagi kita yang sungguh mengasihi Dia. Dan
biarlah kita tidak hanya mengatakan Tuhan itu baik di saat kita menerima mujizat atau berkat
yang melimpah, namun kita boleh mengatakan "God is good all the time". Kapan saja dan
dalam keadaan apapun tetaplah beriman dan percaya bahwa Dia sungguh baik.

Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Amin.
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