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<p>MENGENAL ALLAH DAN FIRMANNYA 92/90)<br />Pedoman Saaat Teduh ( Hari
Ke-92dari 90 Hari)</p> <p>�</p> <p style="text-align: justify;"><strong>"FIRMAN-MU TETAP
TEGUH DI SORGA"</strong><br /><br /><strong><br />"Dengan demikian kami makin
diteguhkan oleh firman yang��� telah disampaikan oleh para nabi."</strong><br /><br
/>MAZMUR 119:89-96��� ��� <br />Matius 4:4<br /><br /><br />Untuk selama-lamanya, ya
TUHAN, firman-Mu tetap teguh di sorga."Yang lebih ditekankan adalah sukacita karena
pengalaman telah berikan pemazmur pengetahuan yang menghibur tentang firman Tuhan, dan
ini menjadi tema yang menyukakan. Setelah terombang-ambing di lautan dukacita, pemazmur
di sini melompat ke tepian dan berdiri di atas karang. Firman Yahweh tidak plin-plan atau tidak
pasti; melainkan mantap, teguh, tetap, pasti, tidak tergoyahkan. Ajaran manusia begitu sering
berubah sampai tidak ada waktu bagi ajaran itu untuk mengendap; tetapi Firman Tuhan adalah
sama sejak dulu dan tetap tidak akan berubah sampai kekekalan. Ada orang-orang merasa
paling bahagia jika telah mengombang-ambingkan segala hal atau setiap orang; tetapi pikiran
Allah tidak ada bersama mereka. Kuasa dan kemuliaan sorga telah meneguhkan setiap kalimat
yang telah diucapkan mulut Tuhan, dan begitu teguh sehingga sampai segala kekekalan
ucapan itu tetap sama�teguh di sorga, di mana tidak ada yang<br />menjangkaunya....<br
/><br /><br />Ayat di atas berbentuk pujian: kesetiaan dan ketidakberubahan Allah merupakan
tema yang tepat untuk kidung yang kudus, dan ketika kita muak melihat adegan-adegan
kehidupan yang terus berubah, pikiran tentang janji yang tidak berubah memenuhi mulut kita
dengan pujian. Tujuan-tujuan dan janji-janji, serta titah-titah Allah adalah teguh...dan tidak
satupun yang akan berubah. Ketetapan-ketetapan kovenan (perjanjian dengan Allah) tidak
akan dihapuskan, tidak peduli betapa berubahnya pikiran manusia. Maka mari kita
menanamkannya di dalam pikiran kita agar kita bisa bertahan di dalam iman kepada Yehova
kita. selama kita hidup.<br /><br /><br /><strong>RENUNGKAN</strong><br />Firman-Mu
tetap teguh di sorga." bagaimana kebenaran ini mempengaruhi hidupku?<br /><br /><br
/><strong>DOAKAN</strong><br />Terima kasihTuhan, untuk kepastian bahwa Firman-Mu.
bisa dipercaya. Kiranya imam dan keyakinanku kepada Firman-Mu tidak pernah goyah.<br
/><br /><br /></p>
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