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MENGENAL ALLAH DAN FIRMANNYA (52/90)
Pedoman Saaat Teduh ( Hari Ke-52 dari 90 Hari)

"KEPUTUSAN KEHENDAK-NYA"
"Bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi."
EFESUS 1:9-12
Mazmur 33:11
Kepercayaan kita kepada hikmat Allah beranggapan dan meniscayakan bahwa Dia telah
menetapkan tujuan dan rencana di dalam karya keselamatan. Akan menjadi apa ciptaan ini
tanpa rancangan-Nya? Apakah ada ken di laut, atau burung di !udara, yang terbentuk secara
kebetulan? Tidak! Pada setiap.tulang, sendi dan otot, urat, belenjar dan nadi, anda melihat
kehadiran Allah yang bekerja menurut rancangan yang ! ,berrsumber dari hikmatNya yang tak
terbatas. Dan apakah Allah akan hadir di dalam ciptaan, memerintah atas segalanya, dan
bukan di dalam anugerah? Akankah ciptaan baru memiliki , ejeniusan kehendak bebas yang
riskan untuk berkuasa atasnya ketika kehendak ilahi ,miemerintah atas ciptaan lama? Lihatiah
providensi! Siapa yang tidak tahu bahwa tidak seekor pun burung pipit yang jatuh ke tanah
tanpa perkenan Bapamu? Bahkan rambut di kepalamu .pun. terhitung semuanya. Allah
menimbang gunung duka kite di Sambangan, dan bukti kesulitan -ita di neraca. Dan apakah
akan ada Allah di dalam providensi tetapi tidak di dalam anugerah? Akankah cangkang
ditetapkan oleh hikmat sedangkan bijian hanya kebetulan? Tidak! Dia mengetahui akhir sejak
dari awalnya. Dia melihat di tempat yang telah ditetapkan, bukan sekedar batu penjuru yang
telah ditempatnya dengan warna yang mencoiok, dengan darah Anak-Nya yang terkasih, tetapi
Dia melihat di tempat yang telah ditetapkan untuk masing-masing batu yang diambil dari
penggalian di alam dan dipoles oleh anugerah-Nya; Dia melihat seluruhnya dari sudut sampai
kepada kerucutnya, dari dasar sampai ke atap, dari londasi sampai kepada
menara-menaranya. Di dalam pikiran-Nya terdapat pengenalan yang jelas tentang setiap batu
yang akan diletakkan pada tempat yang telah disiapkan, dan betapa luasnya pembangunan itu,
dan kapan batu yang diletakkan di atas akan dimunculkan bersama seruan "Anugerah!
Anugerah! Ke atasnya." Akhirnya akan terlihat dengan jelas bahwa di dalam seSaap bejana
kemurahan yang terpilih, Yehova melalukan seperti yang dikehendakNya sendiri; dan bahwa di
dalam seSaap bagian dari karya anugerah, Dia menggenapkan tujuan-Nya, dan memuliakan
namaNya sendiri.
(C.H. Spurgeon)
RENUNGKAN
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Allah telah memiliki rencana untuk hidupku.
DOAKAN
Tundukkanlah kehendak dan keinginan diriku Tuhan, agar aku menuruti kehendak-Mu bagiku.
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