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Perlindungan dan pemeliharaan Tuhan (2)
Ayat Hafalan Minggu Lalu: Mazmur 46:2
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong
dalam kesesakan sangat terbukti.
ILUSTRASI
Wabah Covid-19 memaksa orang-orang untuk tinggal
di rumah. Banyak orang yang biasanya kurang
perhatian terhadap keluarga tetapi setelah wabah
Covid-19, mereka dikondisikan untuk mulai
memperhatikan keluarga. Banyak orang bahkan
hamba-hamba Tuhan di dunia luar mereka berhasil,
tetapi di dalam keluarga mereka gagal. Kita sebagai anak-anak Tuhan
seharusnya hal ini tidak boleh terjadi. Tidak ada gunanya keberhasilan kita di
luar kalau akhirnya keluarga kita hancur. Keluarga sangat penting di hadapan
Tuhan, sebab melalui keluarga-keluarga yang sehat akan terbentuk gereja
yang sehat. Dalam kesempatan seperti sekarang ini, marilah kita pergunakan
waktu yang ada untuk mulai menata kembali kehidupan keluarga kita, supaya
kelak di kemudian hari kita tidak menyesal. Banyak orang tua yang menyesal
karena anak-anaknya jadi anak yang berandal, suka memberontak dan
melawan orang tua. Hal ini sering terjadi karena orang tua kurang memberi
perhatian terhadap anak-anaknya. Karena anak tidak cukup hanya menerima
biaya hidup saja, tetapi lebih dari pada itu mereka membutuhkan kasih dan
perhatian dari orang tua. Orang tua punya andil yang sangat besar dalam
pertumbuhan rohani anak-anak, khususnya untuk membawa mereka mengenal
Allah yang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Di bawah ini akan dibahas
perlindungan dan pemeliharan Tuhan atas keluarga:

1. Perlindungan Tuhan atas anak
Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini.
Karena Aku berkata kepadamu: Ada malaikat mereka di sorga yang selalu
memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga. (Matius 18:10)
Tetapi Yesus berkata: "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalanghalangi mereka datang kepada-Ku; sebab orang-orang yang seperti itulah
yang empunya Kerajaan Sorga." (Matius 19:14)
 Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah mengasihi anak-anak dan
memberikan perlindungan dengan mengirim malaikat untuk menjagai
mereka. Maka itu ada beberapa kesaksian di mana waktu kecil ia jatuh
dari suatu tempat dengan ketinggian yang cukup tinggi, tetapi anak itu
bisa selamat dan kalau orang tuanya merenungkan apa yang sedang
terjadi, sungguh hal tersebut adalah mujizat dari Tuhan. Tuhan
menolong anak itu, sehingga ia tetap bisa selamat. Dan banyak
kesaksian lain yang menunjukkan, bahwa Allah melindungi anak-anak
dari mara bahaya.
 Meskipun Allah telah memberikan perlindungan kepada anak-anak,
tetapi tugas orang tua harus tetap jalan, supaya anak-anak terlindungi
dengan baik. Tugas dari orang tua, yaitu mendidik anak-anaknya untuk
takut akan Tuhan. Membawa anak-anak untuk mengenal Tuhan Yesus
dengan benar. Dalam kitab Amsal dikatakan: Didiklah orang muda
menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanyapun ia
tidak akan menyimpang dari pada jalan itu. (Amsal 22:6).
Peranan orang tua sangat penting dalam kehidupan anak-anak. Orang
tua menjadi teladan bagi kehidupan anak-anak, jadi tindakan sehari-hari
dari orang tua sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak.
 Marilah kita mengambil komitmen untuk menyediakan waktu untuk
membimbing anak-anak, agar mereka mengenal Tuhan dengan benar
serta membawa mereka untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.

2. Perlindungan Tuhan atas suami beserta isteri
Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya TUHAN; Engkau
memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. (Mazmur 5:13)
Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat
orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti;
tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak
cucunya menjadi berkat. (Mazmur 37:25-26)
 Suami serta isteri harus hidup dalam kebenaran, supaya perlindungan
Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Suami harus belajar untuk
mengasihi isteri dan isteri harus belajar untuk tunduk kepada suami.

Kedua hal tersebut di atas memang tidak mudah, tetapi kalau kita
mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan
mendapatkan anugerah yang memampukan kita agar bisa menjadi
pelaku firman Tuhan.
 Ingat bahwa suami telah bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya
menjadi satu daging. Mereka bukan dua di hadapan Tuhan, tetapi
mereka satu daging di hadapan Tuhan. Maka itu Allah membenci
perceraian.
 Jika suami serta isteri hidup dalam kebenaran, maka anugerah Tuhan
akan memagari kehidupan mereka dan itulah yang akan membuat
kehidupan mereka berhasil. Berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam
kehidupan mereka, sehingga mereka serta anak cucunya menjadi
saluran berkat bagi orang lain.
 Kalau kita mengasihi Tuhan, baiklah kita menjadi suami atau isteri
yang berkenan di hadapan-Nya.
3. Pemeliharaan Tuhan atas keluarga
Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila
saudara-saudara diam bersama dengan rukun! …. ke sanalah TUHAN
memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya.
(Mazmur 133:1-3)
 Menjaga keluarga agar tetap rukun adalah pekerjaan yang amat sulit.
Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak mungkin menjaga kerukunan
suami dengan isteri, orang tua dengan anak, adik dengan kakak. Roh
Kudus adalah satu-satunya pribadi yang bisa menolong kita, agar
keluarga kita tetap rukun. Marilah kita melibatkan Roh Kudus dalam
setiap kegiatan dalam keluarga, supaya kita diberi hikmat bagaimana
menghadapi suami atau isteri serta menghadapi anak-anak, sehingga
menjadi baik adanya. Sehingga kerukunan dalam keluarga tercipta dan
anak-anak senang tinggal di rumah.
 Bila keluarga dalam keadaan rukun, maka berkat-berkat Tuhan akan
dilimpahkan dalam keluarga kita.
Janji-janji perlindungan dan pemeliharaan Tuhan antara lain: perlindungan
Tuhan atas anak, atas suami serta isteri dan pemeliharaan Tuhan atas
keluarga.
Ayat Hafalan: Maleakhi 4:6
Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan
hati anak-anak kepada bapa-bapanya supaya jangan Aku datang memukul
bumi sehingga musnah.

