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TINGGAL D ALAM HADIRAT TUHAN
Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu
sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya,
sampai amarah itu berlalu.
Yesaya 26:20
Pemerintah sudah terus memperpanjang masa pemberlakuan peraturan pembatasan sosial di dalam masyarakat, yang
kita kenal dengan istilah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Pembatasan sosial ini membatasi kegiatan
masyarakat di daerah tertentu yang terduga terinfeksi virus corona supaya mencegah kemungkinan penyebaran virus
makin meluas. Sejumlah kegiatan masyarakat dibatasi seperti perkantoran diliburkan dan digantikan dengan bekerja
dari rumah, pembatasan transportasi umum, pembatasan kegiatan ibadah, pembatasan kegiatan belajar mengajar,
dan sebagainya. Pemerintah serius mengeluarkan peraturan iniuntuk kebaikan dan kepentingan bersama, namun
masih ada orang yang melanggarnya. Sebagai orang beriman kita harus mematuhi peraturan ini karena Pemerintah
adalah wakil Tuhan bagi bangsa (Rom.13:1-4), dengan membatasi kegiatan dan memiliki lebih banyak waktu di rumah.
Untuk itu mari di dalam kesempatan yang ada, kita meluangkan waktu lebih banyak untuk tinggal di dalam hadiratNya.
Ada keuntungan-keuntungan jika kita tinggal dalam hadirat Tuhan:

1. Mendapat perlindunganTuhan
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."
Mzm. 91:1-2
Wabah yang sedang melanda dunia ini disebabkan oleh virus yang tidak terlihat oleh kasat mata sehingga bahaya
bisa mengancam dimana saja. Banyak orang kuatir dan cemas akan hal itu bahkan menjadi paranoid. Tetapi umat
Tuhan sepatutnya tidak terlarut dengan keadaan yang ada. Percayalah kepada-Nya karena Ia adalah perlindungan
kita. Taati protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin, serta luangkan banyak waktu mencari wajah-Nya dan
tinggal di dalam hadirat-Nya agar ketakutan-ketakutan tidak menguasai hati dan pikiran kita.

2. Mengetahui isi hatiTuhan
TUHAN bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian-Nya diberitahukan-Nya kepada
mereka. Mazmur 25:14
Tuhan pasti merancangkan yang baik meskipun kelihatannya tidak baik. Di masa pandemi ini pasti ada hal-hal
baik yang Tuhan tunjukkan kepada orangorang yang mau intim dengan-Nya. Semakin intim dengan Tuhan
semakin kita mengerti isi hati-Nya sehingga dalam masa pandemi ini kita dapat merencanakan dan melakukan
hal-hal apa saja yang menyenangkan hatiNya. Untuk itu tetaplah tinggal di dalam hadirat-Nya.
ACTION:
•
•

Luangkan waktu untuk banyak lakukan doa, pujian, penyembahan.
Terus doakan agar pandemi ini cepat selesai.

•
•

Bangun dan tingkatkan Mezbah keluarga.
Aktif dalam mengikuti ibadah/kubu doa/menara doa secara online.

