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TIDAK JATUH TERGELETAK
TUHAN menetapkan langkah-langkah orang
yang hidupnya berkenan kepada-Nya; apabila
ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab
TUHAN menopang tangannya (Mazmur 37:2324).
Setiap orang memiliki kehendak bebas dan ia
bebas menentukan langkah hidupnya. Ada yang
mengasihi dunia dengan segala isinya dengan
memuaskan keinginan daging, keinginan mata,
dan menikmati keangkuhan hidup (1 Yoh.2:16).
Tetapi ada pula orang-orang yang berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan
dengan menjauhi hal-hal dosa, yang mau mengarahkan langkahnya untuk berjalan
bersama dengan Tuhan. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, ingin mengikuti
setiap perintah-perintah-Nya agar menjadi berkenan kepada-Nya (1 Tes.4:1). Luar
biasanya ada janji Tuhan jika kita hidup berkenan kepada-Nya. Janji Tuhan itu
adalah:
Tuhan menetapkan langkah-langkah kita
TUHAN menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya
(Mazmur 37:23)
Ternyata jika hidup kita berkenan maka Tuhan akan menetapkan langkah-langkah
hidup kita. Ia akan mengarahkan hidup sehingga kita tetap berada di dalam
jalurNya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Alangkah dahsyatnya janji Tuhan
ini bagi kita yang percaya. Bayangkan bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan
orang-orang yang berharap kepada-Nya bahkan Ia sendiri yang menuntun
langkahlangkah kita. Bagai seorang anak kecil yang dituntun oleh orang tuanya dan
tidak mungkin dituntun ke tempat yang berbahaya.

Tuhan menopang tangan kita
apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab TUHAN menopang tangannya
(Mazmur 37:24)
Ada dua penyebab seseorang alami kejatuhan dalam hidupnya. Yang pertama
karena ia berbuat dosa, ketika diperhadapkan dengan masalah pergumulan hidup,
kekecewaan, kekuatiran, atau bahkan dapat juga ketika sedang diberkati berlimpah
sehingga kesombongan mulai merasuk. Penyebab kedua, Tuhan yang memang
mengizinkan itu terjadi, seperti pada kisah Ayub.
Namun ada satu janji Tuhan jika kita mengalami kejatuhan yaitu bahwa Tuhan tidak
membiarkan kita jatuh tergeletak karena Ia akan memegang/ menopang tangan
kita. Jika jatuh dalam dosa, minta ampun dan bertobat sungguh-sungguh untuk
tidak melakukan lagi serta kembali hidup benar di hadapan Tuhan. Jika Tuhan
mengizinkan kejatuhan terjadi seperti Ayub, tetaplah setia kepada-Nya dan jangan
berbuat dosa karena Ia akan menolong kita menang atas ujian tersebut. \
Tuhan kita adalah Tuhan yang setia akan janji-janji-Nya. Mari mulai saat ini kita
berkomitmen untuk sungguh-sungguh hidup berkenan kepada-Nya dan hanya
berharap kepada-Nya.

ACTION :
•

Jika ada yang terjatuh dalam dosa, ajak mereka untuk sungguh-sungguh
bertobat dan kembali hidup berkenan kepada Tuhan karena Ia pasti
menolong.

•

Doakan dan ingatkan janji Tuhan kepada anggota cool yang sedang alami
masalah kehidupan untuk tetap setia karena Tuhan pasti menopang
hidupnya.

