
TUHAN TIDAK MELUPAKAN BANGSA ISRAEL
Nyanyian ini adalah nyanyian yang cukup panjang yang di nyanyikan oleh

bangsa Israel setelah mereka di ijinkan kembali ke Israel.Mereka berpikir Tuhan

telah melupakan mereka selama 70 tahun mereka berada di pengasingan di

Babylon. 

 

Namun di akhir tahun ke-70 seperti yang telah di ramalkan oleh para nabi

Tuhan membangkitkan seorang raja yang akan mengijinkan mereka kembali ke

Tanah Air mereka, Tanah Perjanjian. Dan Tuhan juga membangkitkan raja agar

menolong mereka untuk kembali ke Tanah Perjanjian. 

Jadi inilah lagu yang mereka nyanyikan sebagai lagu nasional. Lagu ucapan

syukur kepada Tuhan yang masih mengasihi mereka. Setelah 70 tahun dalam

pengasingan Allah tidak melupakan mereka. Setelah beratus-ratus tahun

berdosa melawan Tuhan. Terutama dosa yang mengerikan yaitu penyembahan

berhala. Tuhan masih mengasihi mereka.
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PENYEMBAHAN BERHALA
Dosa terbesar yang kita temukan dalam bangsa Israel adalah penyembahan

berhala. Tuhan sangat membenci hal itu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang

besar kita harus menyembah Tuhan yang besar ini tapi orang – orang lebih

menyukai untuk menyembah jimat yang kecil seperti menyembah tabas-tabas

yang kecil. 

MURKA ALLAH
Dan itu sungguh membuat Tuhan murka. Jika siapa saja yang menyembah

berhala kecil ini, berharap berhala kecil ini dapat menolong dalam masalah dan

penyakit daripada meminta kepada Tuhan. Maka yakinlah Tuhan pasti akan

menghukum Anda untuk itu. 



KASIH SETIA TUHAN & KASIH MANUSIA 
Ayat 1 “Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk
selama-lamanya kasih setia-Nya.“ Bangsa Israel bersukacita. Tuhan masih

mengasihi mereka setelah bertahun-tahun berlalu. 

 

Kasih manusia akan sangat berbeda setelah dikecewakan, setelah kita

melakukan kesalahan, setelah kita dilupakan, ketika kita berada jauh dari

seseorang maka kasih akan hilang tapi tidak dengan kasih Tuhan.

 

Mazmur 106:1-13, mereka memuji Tuhan untuk kasihnya dan ayat ke-13

dikatakan disana, “tapi segera mereka melupakan perbuatan-
perbuatanNya.” Mereka sangat mencintai Tuhan pada ayat pertama tetapi

mereka juga berpaling kembali. Manusia suka berpaling sepanjang waktu.

Namun kasih Allah tetap setia.

PERBUATAN TUHAN SUNGGUH LUAR BIASA

Membebaskan mereka dari perbudakan orang Mesir dengan membelah laut

merah, membiarkan mereka, 2-3 juta orang, melewatinya dan berjalan

melewati tanah yang kering ketika Tuhan membelah laut merah.

 Mengingat mereka selama 40 tahun dan menyediakan makanan dari surga

untuk 2-3 juta orang. Bisa Anda bayangkan? Anda harus menyediakan

makanan untuk 100 orang selama satu minggu dan satu tahun Anda akan

bangkrut. 

Mazmur 106:2 “Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan
TUHAN, memperdengarkan segala pujian kepada-Nya.” 

 

Mereka berkata, ”Tuhan PerbuatanMu sungguh luar biasa” Ini untuk mengingat

bagaimana Tuhan telah…

 

Tapi Tuhan menyediakan makanan dari surga selama 40 tahun untuk mereka

semua, Tuhan menyediakan air bagi mereka selama 40 tahun. Mereka berkata,

“WOW! Siapa yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan atau
memperdengarkan segala pujian kepadanya?”



SINAR MATAHARI SEBAGAI BUKTI PERBUATAN YANG LUAR BIASA 
Anda dan saya akan berkata, ”Tapi kami tidak pernah melihat laut merah
terbelah dan roti dari langit.” Saya ingin bertanya satu pertanyaan kepada

Anda. Anda tahu betapa hebatnya setiap hari ketika Anda keluar dibawah sinar

matahari yang begitu panas? Anda tahu matahari berjarak 150 juta kilometer

dari bumi. Dan sinarnya begitu terang dan panasnya sangat kuat meskipun 150

juta km jauhnya. Jika Anda menggunakan lampu yang paling besar di stadium

sepak bola terbesar di Jakarta dan memancarkan cahaya lampu tersebut keluar,

seberapa jauhkah sinarnya dapat sampai? 1 km? 2 km? Hanya sebatas itu. Tapi

150 juta km. Itulah mengapa mereka berkata, ”Tuhan Engkau sungguh luar
biasa." 

OTAK KITA SEBAGAI BUKTI PERBUATAN YANG LUAR BIASA
Anda tahu dalam otak kita terdapat 100 miliar sel-sel otak. Anda tahu beberapa

orang berkata, "Komputer saya sangat luar biasa dan komplikasi di dalamnya."

Dan saya berkata, "Anda berbicara mengenai komputer? Berapa bagian di

dalamnya? 1 juta partikel? Mungkinlah. Tapi otak Anda ratusan miliar. Jadi siapa

yang dapat mendeklarasikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa?"

MELAKUKAN HAL YANG BENAR SETIAP WAKTU ADALAH HAL YANG
MUSTAHIL BAGI MANUSIA

Ayat 3, “Berbahagialah orang-orang yang yang berpegang pada hukum,
yang melakukan keadilan di segala waktu.” Tiba-tiba ayatnya berubah dari

kehebatan Tuhan lalu kemudian beralih ke manusia. Dan dikatakan orang yang

memperhatikan Firman Tuhan, mentaati semua Firman Tuhan dan yang

melakukan keadilan di segala waktu itu adalah hal yang mustahil. Terkadang

kita melakukan perbuatan baik dan terkadang perbuatan buruk. Tapi

melakukan hal yang benar setiap waktu adalah hal yang mustahil. 

Roma 3:10 “Tidak ada yang benar, seorangpun tidak,” 

Yesaya 64:6 “Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala
kesalehan kami seperti kain kotor, kami sekalian menjadi layu seperti daun dan

kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin.” 

Anda ingin di berkati dan ingin berkat Tuhan? Bisa. Bagaimana? Dengan

melakukan kebenaran setiap waktu. Terus terang saja tidak ada dari kita yang

dapat melakukan hal tersebut bahkan satu orangpun tidak ada yang dapat

melakukan kebenaran setiap waktu. Jadi bagaimana untuk bisa mendapatkan

berkat? Mustahil. 



BAGAIMANA AGAR DIBERKATI? 
Ayat 4, “Ingatlah aku, ya TUHAN, demi kemurahan terhadap umat-Mu,

perhatikanlah aku, demi keselamatan dari pada-Mu,” 

 

Tentu saja semua dari kita ingin berkat Tuhan. Tidak ada yang  menginginkan

penghakiman Tuhan atau kemarahan Tuhan. 

 

Tetapi bagaimana untuk di berkati? Ayat 3 berkata, "lakukan kebenaran setiap

waktu." Anda lakukanlah hal benar setiap waktu dan taati semua perintah

Tuhan maka Anda akan di berkati. Tapi yang jadi pertanyaannya sekarang ialah

SIAPA YANG BISA MELAKUKAN HAL TERSEBUT? 
 

TIDAK ADA. Ayat selanjutnya orang yang menulis Mazmur ini berkata, “Tuhan

tidak ada yang bisa melakukan kebenaran setiap waktu, tolonglah aku Tuhan.” 

TOLONGLAH AKU, TUHAN! 
Ayat 4, “Ingatlah aku, ya TUHAN, demi kemurahan terhadap umat-Mu,

perhatikanlah aku, demi keselamatan dari pada-Mu,” 

 

Inilah yang harus Anda katakan saat ini ketika Anda menyadari Allah secara

sempurna kudus. Dia bahkan tidak tahan dengan satu dosa. Tidak ada satu dosa

yang bisa masuk ke surga karena surga itu kudus. 

 

Saya ingat ketika saya masih menjadi Dokter dan sebelum saya memasuki

tempat dimana saya akan melakukan operasi kami harus mencuci tangan kami,

berpakaian sesuai aturan, pakai penutup kepala, pakai masker dan pakai baju

khusus. Karena di tempat operasi tidak boleh ada satupun yang kotor. Tapi

surga harus benar-benar suci dengan sempurna. 

 

Itulah kenapa di ayat 4 orang yang menulis Mazmur ini berkata “Tolonglah aku

Tuhan, aku mohon tolonglah aku. Aku orang berdosa. Aku tidak dapat

melakukan pekerjaan sempurna setiap waktu. Tuhan Engkau menolong orang

lain maka tolonglah aku.” 

 

Beberapa dari kalian yang akan mendengar firman ini kalian harus katakan ini,

“Tuhan aku pikir aku baik. Aku tidak terlalu buruk. Dibandingkan dengan yang

lain aku tidak begitu buruk tapi jika dibandingkan dengan standarMu aku butuh

pertolongan Tuhan. Aku bersalah. Aku orang berdosa”.

 

Semua dari kita harus berkata seperti itu karena Roma 3:10 berkata, “Tidak ada

yang benar, seorangpun tidak,” Itulah mengapa di ayat 4 berkata “Tolonglah aku

Tuhan,” 



BAGAIMANA TUHAN MENOLONG KITA? 
Tuhan mengirim anaknya yang Tunggal Yesus Kristus untuk pergi ke kayu salib

UNTUK MEMIKUL SEMUA DOSA KITA dan untuk membayar penalti atas semua

dosa kita dan untuk menderita atas semua dosa kita. Darahnya membersihkan

semua dosa kita sampai Yesus selesai membayar semua dosa kita. 

 

Yohanes 19:30, “Yesus berkata, 'Sudah selesai'” yang artinya “LUNAS.” Tuhan

TELAH membayar semuanya. Ayat 4 berkata, “Tolonglah aku.” Tuhan berkata,

”Aku akan mengirimkan pertolongan. Aku akan mengirim anakku Yesus Kristus

untuk mati bagi dosamu”.

Jadi jika Anda menyadari bahwa Anda adalah orang berdosa dan Tuhan adalah

sempurna Anda akan berteriak minta tolong. Anda tidak akan berkata, “Oh, aku

tidak begitu buruk di bandingkan dengan orang ini, dibandingkan dengan

orang itu.” Jangan bandingkan dengan orang lain. Ketika Anda pergi kesurga

Anda harus membandingkan dengan standar Tuhan.

 

Ayat 5 dikatakan disini, “supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-

Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah

bersama-sama milik-Mu sendiri”.

KATA BERSUKACITA: 
 Saya ingin Anda melihat 2 kata “bersukacita.” Itulah mengapa sebagai orang

Kristen kita bernyanyi. Banyak agama lain tapi tidak ada nyanyian. Apa yang

perlu dinyanyikan? Mereka bahkan tidak tahu apakah mereka akan masuk surga.

Mereka tidak tahu jika dosa mereka telah di selesaikan sampai hari dimana

mereka mati bahkan nabi mereka pun tidak tahu apakah mereka akan masuk

surga. Jadi bagaimana bisa bernyanyi? Mungkin saja Anda akan pergi ke neraka

apakah Anda akan bernyanyi? ANDA HANYA AKAN BERNYANYI KETIKA ANDA
TAHU SESEORANG MENGASIHI ANDA DAN MEMBAYAR PENALTI UNTUK

ANDA DAN DIA MATI UNTUK ANDA DAN DI BANGKIT DARI KEMATIAN. JIKA
ANDA PERCAYA KEPADANYA ANDA JUGA AKAN BANGKIT DARI KEMATIAN

DAN PERGI KESURGA DAN ANDA DAPAT BERSUKACITA.
 

Itulah kenapa dikatakan disini, “supaya aku bersukacita.” Jika Anda telah

mempercayai Tuhan sebagai Juruselamat Anda, Anda tahu Alkitab di Yohanes
19:30 Yesus berkata, “ Sudah selesai.” Anda dapat bersukacita. Itulah mengapa

Anda bisa bernyanyi "Haleluya." KRISTEN ADALAH SATU-SATUNYA AGAMA
YANG SELALU BERNYANYI KARENA ADA SESUATU YANG PATUT MEMBUAT

KITA BERSUKACITA.



KATA BERMEGAH: 
Bersukacita di bumi ini karena Yesus membayar semua dosa-dosa kita. Dan

suatu hari ketika kita pergi kesurga dan bermegah bersama-sama dengan
semua anak-anak Tuhan sampai selama-lamanya. Di surga akan ada

kemuliaan yang begitu indah yang belum pernah kita lihat, mata kita belum

pernah melihatnya, telinga kita belum pernah mendengarnya betapa mulianya

bagian kita yang menanti kita di surga. Namun suatu hari kita akan bermegah

dengan semua anak-anak Tuhan. 

 

Jadi saya harap Anda dapat melihat cinta kasih Tuhan yang di tunjukkan kepada

bangsa Israel ketika mereka dibebaskan dari Mesir meskipun mereka bukan

siapa-siapa. Membebaskan mereka dari pengasingan di  Babilonia, meskipun

mereka berdosa melawan Tuhan berulang-ulang kali. Tapi Anda dan saya

percaya kepada kasih setia Tuhan. Bukan karena Anda di bebaskan dari bangsa

Mesir atau Babilon tapi DI BEBASKAN DARI KUTUKAN DOSA. Kristus mati

untuk dosa-dosa kita dan bangkit kembali dan kita yang percaya kepadaNya

juga akan bangkit bersama-sama dengan Dia. Dan akan berada dalam

kemuliaan sampai selama-lamanya. Apakah Anda bersukacita dalam

keselamatan Anda? Dalam cinta kasih Tuhan yang di tunjukkannya kepada kita

di kayu salib? 

 

Tuhan memberkati Anda.


