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MELEKAT KEPADA TUHAN
"Sungguh,
hatinya
melekat
kepada-Ku, maka Aku akan
meluputkannya,
Aku
akan
membentenginya, sebab ia
mengenal nama-Ku. Bila ia
berseru kepada-Ku, Aku akan
menjawab, Aku akan menyertai
dia dalam kesesakan, Aku akan meluputkannya dan
memuliakannya. Dengan panjang umur akan Kukenyangkan dia,
dan akan Kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari pada-Ku." –
Mzm. 91:14-16

Kata ‘melekat’ yang terdapat di ayat ini, dalam Alkitab berbahasa
Inggris diterjemahkan “because he hath set his love upon me”
(karena dia telah menetapkan cintanya kepada-Ku) dan “because he
holds fast to me in love” (karena dia berpegang teguh pada-Ku dalam
cinta). Melekat kepada TUHAN berarti mencintai TUHAN dengan
sungguh-sungguh, hatinya tidak mungkin berpaling dari TUHAN. Itu
sebabnya orang percaya yang melekat kepada Tuhan adalah orang
yang selalu intim dengan Tuhan. Jika kita melekat kepada Tuhan
maka ada tiga hal yang akan kita terima:

1.
Perlindungan Tuhan terhadap musuh
"Sungguh, hatinya melekat kepada-Ku, maka Aku akan
meluputkannya, Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal
nama-Ku. - Mzm.91:14
Kehidupan orang percaya yang mau sungguh-sungguh dalam Tuhan
tentunya akan menghadapi banyak tantangan di dunia yang sudah
jatuh ke dalam dosa ini. Namun mereka yang mencintai TUHAN
dengan sungguh-sungguh, yang hatinya melekat kepada TUHAN
akan mendapat perlindungan dari penyakit-penyakit berbahaya yang
telah disebutkan dalam ayat sebelumnya, dari semua penderitaan
yang menimpanya, dan dari semua godaan si jahat, agar ia tidak
dilukai atau dihancurkan olehnya. Untuk itu kita harus terus melekat
kepada Tuhan sehingga perlindungan-Nya nyata dalam hidup kita.
Berdoalah dan bersandar kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup
kita.
2.
Penyertaan Tuhan dalam kesesakan
Bila ia berseru kepada-Ku, Aku akan menjawab, Aku akan menyertai
dia dalam kesesakan, Aku akan meluputkannya dan
memuliakannya. - Mzm. 91:15
Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup setiap orang percaya akan
mulus-mulus saja, namun Ia berjanji akan menyertai kita di masamasa kesesakan. Para rasul pun dalam pelayanan dan
kehidupannya mengalami masa kesesakan, namun yang membuat
mereka tetap bertahan adalah percaya akan penyertaan Tuhan di
dalam hidup mereka serta percaya Tuhan pasti memuliakan mereka
nanti di kekekalan, seperti yang pemazmur katakan.

SUPLEMEN BAHAN SHARING COOL RAYON III
NOVEMBER 2022 - MINGGU #1
Jika hari-hari ini kita mengalami kesesakan, jangan menjadi lemah!
Sebaliknya, kita semakin melekat kepada Tuhan. Mari semakin intim
dengan Tuhan melalui saat-saat teduh kita.

3.

Umur yang panjang

Dengan panjang umur akan Kukenyangkan dia, dan akan
Kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari pada-Ku. - Mzm.91:16
Tidak sedikit manusia yang menginginkan hidup lama di dunia ini. Itu
sebabnya manusia berusaha terus untuk memperpanjang usianya
melalui produk-produk suplemen makanan, kosmetika, dan
sebagainya. Ketika merayakan hari kelahiran juga selalu didoakan
agar panjang umur. Mazmur 91:16 menyatakan bahwa dengan
melekat kepada Tuhan kita bisa memiliki umur yang panjang. Ketika
hidup kita melekat kepada Tuhan, mencintai Tuhan dengan
sungguh-sungguh, mengikut Tuhan, senantiasa hidup dalam
kebenaran, maka janji Tuhan itu akan kita alami.

ACTION:
 Praktekkan hidup melekat kepada Tuhan dengan senantiasa
intim dengan-Nya di setiap waktu yang diawali dengan
bersaat teduh setiap pagi.
 Doakan anggota COOL yang memiliki halangan/susah untuk
hidup intim dengan Tuhan.
 Bagikan pengalaman hidup ketika mengalami kesesakan dan
apa yang terjadi saat tetap melekat kepada Tuhan

