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<p style="text-align: justify;">MENGENAL ALLAH DAN FIRMANNYA 86/90)<br /> Pedoman
Saaat Teduh ( Hari Ke-86dari 90 Hari)</p> <p style="text-align: justify;">�</p> <p
style="text-align: justify;"><strong>"DALAM SELURUH KITAB SUCI"</strong><br /><br
/><em><strong><br />Alkitab tetap berdiri meski bukit-bukit terguling</strong></em>.<br /><br
/>LUK. 24:27 <br />Yes. 54:13<br /><br /> <br />Dua orang murid yang sedang berada dalam
perjalanan ke Emaus mengalami perjalanan yang paling bermanfaat. Teman Perjalanan dan
Guru mereka adalah Pengajar terbaik; Penafsir nomor satu, yang di dalam diri�Nya tersimpan
segala harta hikmat dan pengetahuan. Tuhan Yesus berkenan untuk menjadi Pemberita Injil,
dan Dia tidak malu untuk menjalankan panggilan-Nya meski yang mendengarkan-Nya hanyalah
dua orang, dan saat ini Dia bahkan tidak menolak untuk menjadi Guru meski murid-Nya hanya
satu orang. Mari kita mengundang penyertaana Guru yang sungguh luar biasa ini, karena jika
Dia belum menjadikan kita berhikmat, kita tidak akan merindukan keselamatan.<br /><br
/>Guru yang tak ada tandingannya ini menggunakan Kitab yang terbaik sebagai buku
penuntun. Meskipun Dia bisa menyibakkan kebenaran yang baru, Dia lebih memilih untuk
menjabarkan kebenaran lama. Dengan kemahatahuan-Nya Dia tahu cara mengajar yang paling
instruktif, dan segera Dia menjabarkan Musa dan para nabi, menunjukkan kepada kita bahwa
jalan terpasti menuju hikmat bukanlah spekulasi, nalar atau membaca buku-buku manusia,
melainkan merenungkan Firman Allah. Cara tercepat untuk menjadi kaya secara rohani dalam
hal pengetahuan sorgawi adalah menggali tambang permata, mengumpulkan mutiara dari
lautan sorgawi. Ketika Yesus berkarya untuk memperkaya orang lain, Dia melakukannya di
dalam penggalian Kitab Suci.<br /><br />Kedua murid itu dibawa untuk memperhatikan
topik-topik terbaik, karena Yesus berbicara tentang Yesus, dan menjabarkan perkara-perkara
menyangkut diri-Nya. Di sini permata memoles permata, dan hal apa lagi yang bisa lebih
mengagumkan? Sang Tuan Rumah membuka pintu-Nya sendiri, memimpin para tamu ke
meja-Nya, dan menempatkan hidangan lezat di atas meja itu. Dia yang menyembunyikan harta
di ladang memimpin sendiri pencarian harta itu. Tuhan kita sudah pasti akan membahas
topik-topik yang paling manis, dan Dia tidak bisa menemukan yang lebih manis daripada pribadi
dan karya-Nya sendiri: dengan memperhatikan topik-topik inilah kita meneliti Firman. Betapa
banyaknya anugerah dari mempelajari Alkitab bersama Yesus sebagai Guru dan Pelajaran
kita!<br />(C.H. Spurgeon).<br /><br /><strong>RENUNGKAN</strong><br />Telitihlah Firman
dengan Firman.<br /><br /><strong>DOAKAN</strong><br />Tuhan,tambahlah kasihku kepada
Yesus dan Alkitab.<br /><br /><br /></p>
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