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<p style="text-align: justify;">MENGENAL ALLAH DAN FIRMANNYA (16/90)<br />Pedoman
Saaat Teduh ( Hari Ke-16 dari 90 Hari)</p> <p style="text-align: justify;">�</p> <p
style="text-align: justify;"><strong>TIDAK BERUBAH DI DALAM
KEBERADAAN-NYA</strong><br />IBRANI 13:7-9 <br />Ibrani 6:17-18<br /><br
/><em><strong>"Bahwasanya Aku, TUHAN, tidak berubah."</strong></em><br /><br
/>Imutabilitas Allah (yaitu Allah tidak berubah), secara jelas diajarkan di dalam Alkitab.
"<em>Bahwasanya Aku, TUHAN, tidak berubah, dan kamu, bani Yakub, tidak akan
lenyap"</em> (Mal. 3:6). Dengan perkataan ini kita diajarkan bahwa tujuan Allah yang tidak
berubah bagi keselamatan kita dan sifat-Nya yang tidak berubah di dalam menggenapi
tujuan-tujuan-Nya merupakan satusatunya dasar bagi pengharapan kita.</p> <p
style="text-align: justify;"><br />Pemikiran yang sama diberikan di dalam Ibrani 6:17-18:
<em>"Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan
kepastian putusan-Nya, Allah telah mengikat diri-Nya dengan, sumpah, supaya oleh dua
kenyataan yang tidak berubah-ubah. tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. kita yang
mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang
terletak di depan kita."</em> Sifat Yesus Kristus, Tuhan kita, yang tidak berubah diberikan
sebagai dasar bagi keteguhan kita di dalam Ibrani 13:7-9, -Ingatlah akan pemimpin-pemimpin
kamu, yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka
dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, balk kemarin maupun hari ini dan
sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab
yang baik ialah, bahwa hat! kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai
makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan
macam itu."</p> <p style="text-align: justify;"><br />Dan kutipan-kutipan dari Alkitab tentang
kebenaran ini bisa terus ditambah. Allah adalah "<em>Bapa segara terang; pada-Nya tidak ada
perubahan atau bayangan karena pertukaran"</em> (Yak. 1:17). <em>"Rencana TUHAN tetap
selama-lamanya. rancangan hati-Nya turun-temurun" (Mzm. 33:11). "Banyaklah rancangan di
hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana" </em>(Ams. 19:21). <em>"TUHAN
semesta a/am telah bersumpah, firman-Nya: "Sesungguhnya seperti yang Kurnaksud.
demikianlah akan dan seperti yang Kurancang. demikianlah akan terlaksana."</em>(Yes.
14:24). <em>"Bahwasanya Akulah Allah dan ada yang rain. Akulah Allah dan tidak ada yang
seperti Aku, yang memberitahukan mulanya hai yang kemudian dan dari zaman purbakala apa
yang belum terlaksana, yang berkata: Keputusan-Ku akan sampai, dan segala kehendak-Ku
akan Kulaksanakan" </em> (Yes. 46:9-10).<br /><strong><br />RENUNGKAN<br
/><em>"Segala hal bisah berubah, tetapi Yesus tidak pernah berubah,"</em></strong></p> <p
style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align:
justify;"><strong>DOAKAN</strong><br /><strong><em>Aku memuji� Engkau, Tuhan,
bahwasanya dari masa ke masa Engkau tatap sama.</em></strong></p>
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