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<p>Inti Sari Firman TUHAN</p> <p>Pujilah TUHAN: Hai Jiwaku, Para Malaikat & seluruh
ciptaan Mazmur 103</p> <p>Oleh: GI Peter Yoksan</p> <p>�</p> <p>Mazmur 103 dapat
dibagi menjadi 5 bagian yaitu:</p> <p>1) Memuji rahmat Allah @1-5</p> <p>2) Kemenangan
rahmat Allah @6-10</p> <p>3) Kebesaran rahmat Allah @11-14</p> <p>4) Kekekalan rahmat
Allah @15-18 dan</p> <p>5) Memuji Raja Kekal @19-22.</p> <p>�</p> <p style="text-align:
justify;">Kata rahmat diulang-ulang berkali-kali. Rahmat (Ibrani hesed, Yunani eleos) adalah
kawan kata dari Anugerah (Ibrani henan, Yunani charis). Rahmat (Maz 103:10) berarti Allah
tidak melemparkan kita keneraka padahal karena dosa-dosa kita kita pantas dilemparkan ke
sana, sebaliknya anugerah berarti Allah menghadiahkan kepada kita orang-orang yang telah
percaya Yesus hidup kekal walaupun kita tidak layak untuk itu (Yohanes 3:16).</p> <p
style="text-align: justify;">Mazmur 103 dimulai dengan ajakan kepada diri sendiri untuk memuji
TUHAN dengan segala keberadaan kita. Ada 10 ajakan/perintah dalam Mazmur 103:</p>
<p>1) pujilah TUHAN hai jiwaku @1</p> <p>2) seluruh keberadaanku pujilah TUHAN</p>
<p>3) pujilah Nama KudusNya</p> <p>4) Pujilah TUHAN hai jiwaku @2</p> <p>5) jangan
lupakan kebaikanNya</p> <p>6) @20 hai para malaikat pujilah TUHAN</p> <p>7) @21 hai
bala tentaraNya pujilah TUHAN</p> <p>8) para pelayanNya pujilah TUHAN</p> <p>9) hai
segala ciptaanNya pujilah TUHAN @22</p> <p>10) pujilah TUHAN hai jiwaku.</p> <p>�</p>
<p>Berikut ini tercatat 30 kebaikan TUHAN di Mazmur 103:</p> <p>1. Diampuni dari segala
dosa (ayat 3)</p> <p>2. Disembuhkan dari segala penyakit</p> <p>3. Ditebus dari segala
kehancuran (ayat 4)</p> <p>4. Dimahkotai dengan segala rahmat</p> <p>5. Dimahkotai
dengan segala belas-kasihan</p> <p>6. Dipuaskan dengan segala yang baik (ayat 5)</p>
<p>7. Diperbaharui kekuatannya seperti elang</p> <p>8. DiberiNya keadilan saat kita ditindas
(ayat 6)</p> <p>9. Pengenalan akan jalan TUHAN (ayat 7)</p> <p>10. Pengetahuhan akan
segala</p> <p>11. Rahmat dan anugerah (103:8)</p> <p>12. Allah itu panjang sabar � tidak
cepat marah</p> <p>13. Penuh dengan rahmat</p> <p>14. Tidak selamanya ia mendisiplin
kita (103:9)</p> <p>15. Marah Allah akan berlalu</p> <p>16. Dengan rahmat menangani
dosa kita (103:10)</p> <p>17. Sabar menantikan kita bertobat dari dosa</p> <p>18. Rahmat
tak terhingga untuk orang yang percaya pada Yesus (103:11)</p> <p>19. Membuang
dosa-dosa kita jauh-jauh (103:12)</p> <p>20. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya
(103:13)</p> <p>21. Allah tahu kita ini lemah dan kasihNya tidak memandang kita lemah
(103:14; Roma 5:8)</p> <p>22. Allah ingat kita terbuat dari debu</p> <p>23. Hidup manusia
singkat, supaya kita tidak lama-lama sengsara karena kutukan (103:15-16)</p> <p>24.
RahmatNya kekal (103:17)</p> <p>25. Berahmat, khususnya kepada mereka yang takut akan
Dia</p> <p>26. KeadilanNya kekal</p> <p>27. KeadilanNya untuk yang memegang
kovenanNya (103:18)</p> <p>28. Benar untuk mereka yang berkeadilan</p> <p>29. Tahta
anugerahNya dapat menjadi sandaran (103:19)</p> <p>30. Kita diberi hadiah menjadi anggota
KerajaanNya. Tulisan pengganti sebab minggu lalu tidak ada yang meringkas khotbah.</p>
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