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Perlindungan dan pemeliharaan Tuhan (3)
Ayat Hafalan Minggu Lalu: 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.
ILUSTRASI
Pada akhir zaman ini, serangan dari kuasa gelap makin
keras dan karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus
sadar dan berjaga-jaga, sebab lawan kita si Iblis, berjalan
keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan
mencari orang yang dapat ditelannya. Perjuangan kita
bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan
pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa,
melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di
udara. Dengan kekuatan kita sendiri, tidak mungkin kita bisa mengalahkan
Iblis. Iblis adalah bapa pendusta dan banyak orang bahkan hamba-hamba
Tuhan ditipunya dengan kekayaan, ketenaran dan pasangan hidup, sehingga
mereka jatuh dalam perangkapnya. Agar kita tidak tertipu oleh Iblis, kita
harus mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya hidup kita diterangi, sehingga
kita tahu jalan hidup mana yang benar dan mana yang salah, sehingga kita
bisa bertobat dan mengalami pemulihan. Persekutuan dengan Roh Kudus
sangat diperlukan supaya kita bisa bebas dari jerat si Iblis. Selama Roh Kudus
ada di dalam diri kita dan kita menghormati kehadiran-Nya dalam hidup kita,
maka perlindungan dari Tuhan akan selalu melingkupi hidup kita dan kita
dijauhkan dari pencobaan Iblis. Di bawah ini kita akan lanjutkan pembahasan
mengenai perlindungan dan pemeliharaan Tuhan:

1. Perlindungan Tuhan atas kekayaan/ harta benda kita.
Bukankah Engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta
segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah Kauberkati dan
apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. (Ayub 1:10)
Dengan kepak-Nya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayap-Nya
engkau akan berlindung, kesetiaan-Nya ialah perisai dan pagar tembok.
(Mazmur 91:4)
 Sering tidak terpikir oleh kita bahkan kita lupa atau tidak pernah
mengucap syukur atas perlindungan Tuhan. Padahal kalau kita
renungkan apa yang terjadi pada kehidupan Ayub, maka sesungguhnya
tidak ada sulitnya bagi Iblis untuk menghancurkan semua yang kita
miliki. Seperti apa yang terjadi pada Ayub, hanya dalam waktu satu hari
Ayub yang kaya raya menjadi sangat miskin, karena semua hartanya
lenyap dalam satu hari. Jadi kalau kita bisa mendapatkan kekayaan dan
menikmatinya baiklah kita belajar mengucap syukur, sebab tanpa
perlindungan Tuhan apa saja yang kita miliki bisa lenyap dengan cepat.
 Kalau kita diijinkan Tuhan untuk memiliki kekayaan yang berlimpah
ingatlah, bahwa itu bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri
melainkan hendaklah kita menjadi saluran berkat bagi orang yang
membutuhkan, khususnya anak-anak Tuhan yang dalam kekurangan.
Sebab dalam kitab Amsal dikatakan :
Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan
menerima jawaban, kalau ia sendiri berseru-seru. (Amsal 21:13).
 Marilah kita mengucap syukur kalau selama ini kekayaan atau harta
benda yang kita miliki tetap dalam keadaan aman. Kita harus percaya
bahwa keamanan terjadi, karena perlindungan Tuhan ada dalam
kehidupan kita, sehingga semuanya menjadi baik adanya.
2. Perlindungan Tuhan atas serangan kuasa gelap.
Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak
ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh,
sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. (Lukas 10:19)
Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah Iblis, maka ia akan lari
dari padamu! (Yakobus 4:7)
 Sudah banyak kita mendengar orang meninggal atau menjadi gila,
karena perbuatan kuasa gelap. Tetapi hal tersebut tidak mungkin terjadi
pada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengenal Allahnya
dengan benar. Roh Kudus sudah diberikan untuk tinggal dalam hidup
kita dan tidak ada kuasa gelap yang sanggup mengganggu kita, sebab
kuasa Roh Kudus jauh lebih besar dari pada kuasa gelap.

 Ketika ketujuh puluh murid yang diutus Tuhan Yesus kembali dari
pelayanan, mereka mengatakan: Tuhan, juga setan-setan takluk kepada
kami demi nama-Mu. Jadi kalau kehidupan kita benar di hadapan
Tuhan, maka setan–setan juga akan takluk kepada kita demi nama
Tuhan Yesus. Tidak ada setan yang bisa menjamah kehidupan kita.
 Dalam bisnis seringkali orang dunia menggunakan kuasa gelap untuk
pesugihan dan juga untuk menjatuhkan lawan bisnis. Dan banyak orang
yang sudah menderita, karena perbuatan kuasa gelap tersebut. Bahkan
ada yang mencari dukun yang lebih hebat untuk melawan serangan dari
dukun lawan bisnis atau dengan kata lain dukun melawan dukun. Tetapi
kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah minta pertolongan dari
dukun, sebab itu mendukakan Roh Kudus, kita harus percaya bahwa
Tuhan sanggup melindungi dan menolong kita, sebab kuasa-Nya lebih
besar dari kuasa setan.
 Marilah kita mengucap syukur karena Roh Kudus diberikan untuk
tinggal dalam hidup kita dan ini adalah anugerah yang besar.
3. Perlindungan Tuhan atas pengajaran sesat.
Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci yang
dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada
keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang
diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan
kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam
kebenaran. (2 Timotius 3:15-16)
 Tuhan memberikan Alkitab, supaya kita baca dan renungkan serta
memberikan Roh Kudus yang akan menolong kita, sehingga mengerti
Alkitab dengan benar dan kita tidak disesatkan dengan pengajaranpengajaran palsu. Jangan pernah kita mengartikan tulisan-tulisan dalam
Alkitab tanpa melibatkan pertolongan Roh Kudus, supaya jangan kita
salah mengartikannya.
 Marilah kita mengambil komitmen untuk setia membaca Alkitab dan
merenungkannya, supaya kebenaran yang tertulis dalam Alkitab itu
memerdekakan kita dari setiap masalah yang ada.
Janji-janji perlindungan Tuhan antara lain: perlindungan Tuhan atas
kekayaan, perlindungan Tuhan atas kuasa gelap dan atas pengajaran sesat.
Ayat Hafalan: Efesus 3:20
Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari pada yang kita
doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam
kita.

