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<p style="text-align: justify;">MENGENAL ALLAH DAN FIRMANNYA (64/90)<br /> Pedoman
Saaat Teduh ( Hari Ke-64 dari 90 Hari)</p> <p style="text-align: justify;">�</p> <p
style="text-align: justify;"><strong>ALLAH YANG MEMEGANG KENDALI SETIAP
HARI</strong><br /><br /><br /><em><strong>"Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi
Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya."</strong></em><br /><br />AMSAL 3:1-8<br
/>Amsal 16:1-9<br /><br />Providensi Allah mencakup reaksi-reaksi dari pikiran manusia.
"Sesungguhnya� panas hati manusia akan menjadi� syukur bagi-Mu, dan sisa panas hati itu
akan Kauperikatpinggangkan" (Mzm. 76:10). "Condongkanlah hatiku kepada
peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba"(Mzm. 119:36). -Serahkanlah perbuatanmu
kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala rencanamu...Hati manusia memikir-mikirkan
jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya" (Ams. 16:3,9). "Hati raja seperti
batang air di dalam tangan TUHAN, dialirkan-Nya ke mana la ingini"(Ams. 21;1).<br /><br
/>Pemeliharaan Allah melalui kegiatan sehari-hari dan di dalam peristiwa-peristiwa alam
memiliki natur sedemikian rupa sehingga hamba-hamba-Nya bisa memberikan kesaksian,
"Sampai di sini TUHAN menolong kita." "Lalu kata orang Israel kepada Samuel: 'Janganlah
berhenti berseru bagi kami kepada TUHAN, Allah kita, supaya la menyelamatkan kami dari
tangan orang Filistin itu.' Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu,
lalu mempersembahkan seluruhnya kepada TUHAN sebagai korban bakaran. Dan ketika
Samuel berseru kepada TUHAN bagi orang Israel, maka TUHAN menjawab dia. Sedang
Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan
orang Israel. Tetapi pada hari itu TUHAN mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang
Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah
orang-orang Israel dari Mizpa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai
hilir Bet-Kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpa dan
Yesana; is menamainya Eben-Haezer, katanya: "Sampai di sini TUHAN menolong kita."(1sam.
7:8-12).<br /><strong><br />RENUNGKAN</strong><br />"Manusia merencanakan, Allah
menentukan."<br /><strong><br />DOAKAN</strong><br />Tuhan ajari aku untuk berjalan
bersamaMu langkah demi langkah dan kepercayaMu hari demi hari untuk segala
kebutuhanku.<br /><br /><br /><br /></p>
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