Ringkasan Khotbah

HIDUP TAKUT AKAN TUHAN MEMPEROLEH KEBAHAGIAAN
( Mazmur 111 : 1 – 10 )
Kitab Mazmur adalah kitab yang banyak menulis tentang kehidupan
“Takut akan Tuhan”. Salah satu tulisan pemazmur adalah yang dituliskan
dalam Mazmur 111. Di dalamnya penulis memberikan suatu kenyataan
tentang apa yang telah dilakukan Tuhan kepada umat-Nya. Ada beberapa
pembelajaran penting yang dinyatakan oleh pemazmur tentang pekerjaan
Tuhan terhadap orang yang takut akan Tuhan:
1. Umat harus menyadari bahwa Tuhan Mahakasih kepada umat-Nya
( ayat 1 – 4 ).
Pemazmur memulai tulisan dengan pernyataan syukur karena telah
melihat perbuatan Tuhan yang begitu baik kepada umat-Nya. Tuhan
menyatakan kebaikan dan kasih-Nya dengan perbuatan-perbuatan yang
telah dilakukan kepada umat-Nya. Hal ini seharusnya menjadi peringatan
bagi semua umat bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan terjadi karena
kasih-Nya kepada seluruh umat yang percaya kepada-Nya.
2. Umat harus menyadari bahwa Tuhan itu setia ( ayat 5 – 9 )
Pemazmur mengajarkan jika Tuhan telah melakukan kebaikan kepada
umat-Nya di masa yang telah berlalu, demikian juga Tuhan akan berkarya
di masa yang akan datang. Di masa lalu Tuhan telah menjaga umat Israel
dengan Manna dan burung puyuh. Tuhan pula yang telah berkarya dalam
penaklukan Kanaan. Apa yang telah dilakukan Tuhan tidak akan berubah
di masa kini.
3. Umat harus menjalani hidup takut akan Tuhan ( ayat 10 )
Setelah menuliskan tentang karya Allah, pemazmur mengakhiri
tulisannya dengan menyadarkan kembali tentang suatu fakta bahwa semua
kasih, kebaikan dan karya Tuhan terjadi bagi orang-orang yang takut akan
Tuhan. Takut akan Tuhan terjadi karena menyadari kebesaran akan kuasa
Allah di dalam kehidupan manusia sehingga menimbulkan rasa hormat
akan kuasa Allah. Kehormatan kepada Allah dinyatakan melalui
ketergantungan dan kerinduan untuk selalu percaya dan dekat kepada
Tuhan. Hanya dengan cara demikian seseorang bisa mengalami
kebahagiaan sejati.
Sebagai orang percaya, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini. Adakah
kita menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pengasih dan setia.
Kesadaran akan hal ini membuat kita senantiasa hidup takut akan Tuhan
dan membawa kita kepada kebahagiaan dalam hidup. Adakah kita mau
menjalaninya ? Amin.
Oleh : Ev. Elani

