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Perlindungan dan pemeliharaan Tuhan (1)
Ayat Hafalan Minggu Lalu: 1 Petrus 5:6-7
Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat,
supaya kamu ditinggikan-Nya pada waktunya. Serahkanlah segala
kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu.
ILUSTRASI
Dalam kondisi sekarang, banyak orang yang bingung
dalam menjalani hidup ini dan mulai membutuhkan
perlindungan dalam hidupnya. Kita sebagai anak
Tuhan harus percaya, bahwa perlindungan hanya ada
pada Tuhan saja. Seperti apa yang dikatakan kitab
Mazmur: Orang yang duduk dalam lindungan Yang
Mahatinggi dan bermalam dalam naungan Yang Mahakuasa akan berkata
kepada TUHAN: "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku,
yang kupercayai." (Mazmur 91:1-2).
Jangan pernah kita berpaling pada perlindungan lain, melainkan hanya kepada
Tuhan saja kita berharap akan perlindungan-Nya. Banyak orang dulunya
masih dapat berlindung dengan keuangan mereka, tetapi sejak wabah Covid19, keuangan mereka tidak lagi menjamin akan keselamatan mereka. Banyak
orang kaya yang tidak bisa menyelamatkan nyawanya dari serangan Covid-19.
Kita harus bersyukur kalau sampai sekarang ini kita masih dilindugi oleh
Tuhan, sehingga kita dijauhkan dari Covid-19. Minggu lalu kita sudah belajar
ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan, untuk minggu ini kita akan belajar
mengenai janji-janji perlindungan dan pemeliharaan Tuhan bagi anak-anakNya yang menaruh harap hanya kepada-Nya. Di bawah ini kita akan
membahas beberapa janji perlindungan dan pemeliharaan Tuhan:

1. Perlindungan Tuhan atas sakit penyakit.
Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap
penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang
rebah di sisimu, dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan
menimpamu. (Mazmur 91:6-7)
Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi
Yesaya: "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit
kita." (Matius 8:17)
 Tuhan Yesus menghendaki setiap anak-anak-Nya sehat, tidak menderita
karena penyakit, oleh sebab itu Ia mau menanggung penyakit kita di
kayu salib. Oleh bilur-bilur-Nya kita disembuhkan. Jadi jangan pernah
kita mengatakan, bahwa penyakit itu datangnya dari Tuhan. Seringkali
penyakit timbul dalam hidup kita, karena perbuatan dosa yang belum
dibereskan di hadapan Tuhan, contoh bila kita membenci orang dan
tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, sehingga Bapa di sorga
juga tidak mengampuni kesalahan kita, sehingga dosa menumpuk
dalam hidup kita dan inilah yang membuat kita menjadi sakit dan
seringkali pada waktu orang itu mau mengampuni, penyakit yang
diderita itu menjadi sembuh.
 Juga ada beberapa orang menjadi sakit, karena membuka diri untuk
berhubungan dengan kuasa gelap, misal cari pesugihan. Penyakit itu
tidak akan sembuh kalau mereka tidak bertobat dan mengusir kuasa
gelap dari hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus.
 Tetapi ada beberapa orang yang Tuhan ijinkan untuk mengalami
penyakit dengan tujuan, supaya kerohanian orang itu bertumbuh dan
lebih mengenal Allah dengan benar. Seperti apa yang dialami oleh
Ayub, juga ada yang diijinkan sakit untuk membawa kemuliaan bagi
Allah seperti apa yang dialami oleh Lazarus.
 Marilah kita terus berharap akan perlindungan Tuhan, supaya kita
dijauhkan dari sakit penyakit khususnya Covid-19.

2. Pemeliharaan Tuhan atas kebutuhan hidup.
Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: Apakah yang akan kami
makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi
Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
(Matius 6:31-32)
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan
kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. (Filipi 4:19)

 Percayalah bahwa Tuhan pasti menolong agar kita bisa memenuhi
seluruh kebutuhan keluarga. Sebab bagi Tuhan tidak ada sulitnya untuk
memberkati kita, sehingga berkecukupan bahkan berlebih. Hidup kita
pasti diberkati Tuhan asal kita mohon pimpinan Roh Kudus dan mau
bekerja keras.
 Banyak orang menjadi miskin, karena tidak mau bekerja keras. Banyak
orang menjadi miskin, karena tidak mencukupkan diri dengan apa yang
ada (hidup berfoya-foya). Selama kita mau bekerja keras, maka
pertolongan Tuhan akan membuat apa saja yang kita pegang menjadi
berhasil. Setan tidak akan bisa mencuri berkat-berkat kita selama kita
dilindungi oleh Tuhan.
 Marilah kita menaruh percaya hanya kepada Tuhan saja, supaya apa
saja yang kita kerjakan dibuat-Nya berhasil.
3. Perlindungan Tuhan pada saat pencobaan.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan
biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan
karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui
kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu
jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya. (1 Korintus 10:13)
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya,
sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang
menghibur aku. (Mazmur 23:4)
 Tuhan melindungi setiap anak-anak-Nya, supaya mereka tidak dicobai
melebihi kekuatannya dan memberikan jalan ke luar untuk setiap
masalah dan juga menyertai mereka pada waktu dicobai, sehingga
mereka tidak berjalan sendiri dan itulah yang menghibur mereka.
 Jadi kalau kita sekarang lagi menghadapi pencobaan, bertahanlah dan
percayalah pasti ada jalan ke luar, sebab bagi Tuhan tidak ada yang
mustahil demikian juga bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
 Marilah kita menaruh harap pada perlindungan Tuhan, sehingga kita
dibuatnya berkemenangan pada saat dicobai.
Janji-janji perlindungan dan pemeliharaan Tuhan antara lain: perlindungan
Tuhan atas sakit penyakit, pemeliharaan Tuhan atas kebutuhan hidup serta
perlindungan Tuhan pada saat pencobaan.

Ayat Hafalan: Mazmur 46:2
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong
dalam kesesakan sangat terbukti.

