Mazmur
(1)

Perubahan Hidup Orang Kristen Dalam Firman Tuhan

Jika ketemu dengan idola K-pop dan foto bersama dengan dia, orang-orang mengupload foto
itu dan mengatakan "Beruntung!" Kadang
makan bersama atau jalan bersama dengan
orang yang tampan atau cantikpun orang-orang
berkata "Beruntung!" Sejak zaman kuno, orang
Cina mengatakan tentang lima kebahagiaan.
Itulah panjang umur, kekayaan, kesehatan,
berbuat kebaikan dan mati dalam nyaman. Tetapi sesungguhnya manusia merasa bahagia
pada saat hidup dan berjalan bersama dengan
orang-orang yang disukai. Di dalam pasal 5
Matius, tertulis tentang 8 ucapan bahagia. Mereka yang miskin di hadapan Allah, yang berdukacita, yang lapar dan haus akan kebenaran
itu akan berbahagia karena mereka yang empunya Kerajaan Sorga, mereka akan dihibur dan
akan dipuaskan. Tetapi bukan dengan cara
duniawi melainkan hanya dengan Yesus menyertai. Kita sungguh berbeda dari pada orang
fasik. Mereka berdiri di jalan orang berdosa.
Melainkan kita orang yang berbahagia itu menyukai Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat
itu siang dan malam. Dan kita akan berjalan
bersama dengan Yesus sekalipun dalam penderitaan. Banyak orang fokuskan berjalan
dengan mobil yang mewah tetapi lebih pentingnya berjalan dengan orang yang baik. Itulah
Yesus Kristus bagi kita.

Tema

Pujian dari
Orang yang berbahagia
Bacaan Minggu

Mazmur 1~7

PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

Pujian dari orang yang berbahagia - Mazmur (1)

Bukan orang yang sempurna saja berbahagia. Mereka tidak berjalan menurut nasihat orang fasik yang menganiaya
orang lain dan menghakimi orang lain. Melainkan mereka menyukai Taurat Tuhan, merenungkan Taurat dan
melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Raja-raja dunia dan orang-orang tidak mengikut jalan Tuhan, mereka tidak
suka diikat dalam Tuhan. Karena mereka lebih suka mencari keuntungan dirinya sendiri dan menindas orang miskin
untuk keuntungan diri sendiri. Tetapi orang percaya mengaku bahwa Tuhan ialah Rajaku. Mereka mengandalkan
Tuhan dalam kesulitan. Dan tetap bertobat dan meminta ampun pada saat berbuat dosa. Semua orang yang
mengaku kelemahan di hadapan Tuhan itu akan berbahagia. Namun orang-orang fasik tidak demikian itu.

Message Minggu

Matius 5:1~12

Tidak ada seorangpun yang tidak suka kebahagiaan. Tetapi sebagian besar mereka tidak tahu
tentang kebahagiaan sejati. Banyak orang berkata “Abraham ialah sumber berkat” karena dia
menjadi kaya dan keturunannya menjadi bangsa
yang besar. Tetapi sebenarnya dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dengan memberitahukan
bahwa semua berkat dari Tuhan.
Berbahagialah orang yang miskin, berdukacita...
Abraham memberitahukan kepada orang-orang
yang berbuat dosa dan menyembah berhala akan
datang berkat hanya dari Tuhan. Dan Yesus
mengajarkan kepada kita akan siapa berbahagia
dan apa kebahagiaan bagi kita. Pertama orang
yang miskin, berdukacita, lapar dan haus akan
kebenaran dan dianiaya oleh sebab kebenaran itu
akan berbagaia. Memang orang yang lemah
lembut, murah hati, suci hati dan membawa
damai juga akan berbahagia. Tetapi jika membuat
kesimpulan, Tuhan akan memberkati orang-orang
yang tidak mencari keuntungannya sendiri, yang
menerima kesulitan dan penderitaan untuk
kebenaran Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka dengan penghiburan dan janji akan masuk
Kerajaan Sorga. Rasul Petrus juga berkata
“Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga
karena kebenaran, kamu akan berbahagia.”(1Pet
3:14) juga berkata “Berbahagialah kamu, jika
kamu dinista karena nama Kristus.”(1Pet 4:14).
Itulah kesimpulan tentang ucapan bahagia Yesus.
Pentingnya, Yesus dan Petrus berkata kebahagi-

2

aan di sorga dan penghiburan Yesus bukan janji
tentang kesuksesan dunia ini.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan
menurut nasihat orang fasik
Mazmur 1:1 juga dimulai dengan kata
“Berbahagialah orang...” Dalam rancangan Tuhan, semua orang akan berbahagia dan harus
membahagiakan orang-orang di dunia. Menurut
Daud, mereka tidak berjalan menurut nasihat
orang fasik. Mereka menyukai Taurat Tuhan,
merenungkan siang, malam dan melakukan
sesuai dengan Taurat. Tuhan akan memberkati
mereka. Daud sendiri orang yang demikian itu.
Tetapi kita tahu bahwa Daud bukan orang yang
sempurna dan dia telah berbuat banyak kesalahan. Betul Daud telah dihukum oleh Tuhan juga
sebab dosanya. Namun dia sungguh orang yang
berbahagia. Sebab ia tetap mengikut jalan Tuhan
dengan tidak menyerah.
Orang yang berbahagia itu bukan orang yang
hidup santai dan nyaman. Melainkan mereka
menerima penderitaan dan diolok-olokkan oleh
dunia karena telah menolak penggodaan dunia.
Mereka memilih itu sebab menyukai Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat malam dan siang.
Sebenarnya kita sering mengaku bahwa Tuhan
ialah sumber berkat. Sehingga kita bisa menjadi
orang yang berbahagia dengan berjalan bersama
-sama dengan Tuhan sekalipun dalam kesulitan
apapun.

Catatan Minggu

Rencana hidup secara Rohani

Langkah-langkah merenungkan
Firman Tuhan dengan buku ini

Minggu

1. Berdoa
Supaya mendengar suara Tuhan dan
taat kepada bimbingan Tuhan.
2. Membaca
Secara total, kemudian baca
untuk memahami lebih dalam.

Senin
ulang

3. Membuat kesimpulan
dengan pertanyaan untuk ringkasan, tulis di
bagian yang kosong.

Selasa

4. Menulis
tentang pengajaran Tuhan, Yesus, Roh
Kudus, dunia dan manusia dari bacaan,
juga menulis perintah yang wajib dilakukan atau dilarang dan janji Tuhan.

Rabu

5. Cek
poin praktek, kemudian menulis tentang
rencana yang akan dilakukan dalam sehari
lebih detail.

6. Berdoa
dengan pengakuan rencana praktek.

Kamis

Jumat

Sabtu

3

Seperti pohon
yang ditanam di tepi aliran air

Minggu

Mazmur 1:1~6
1

Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan
yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, 2 tetapi yang
kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan
Taurat itu siang dan malam. 3 Ia seperti pohon, yang ditanam
di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada
musimnya, dan yang tidak layu daunnya; apa saja yang diperbuatnya berhasil.

4

Bukan demikian orang fasik: mereka

seperti sekam yang ditiupkan angin. 5 Sebab itu orang fasik
tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang
berdosa dalam perkumpulan orang benar;

6

sebab TUHAN

mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju
kebinasaan.

4

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Bagaimana hidup orang yang berbahagia?

2. Apa perbedaan dari pada orang fasik?
Pasti beda orang yang berbahagia dalam Tuhan dan orang fasik. Sehingga mereka tidak
bisa berdiri bersama-sama di jalan, tidak duduk
bersama-sama dalam kumpulan pencemooh.
Orang benar merenungkan firman dan hidup
menurut peraturan Tuhan. Sehingga kehidupan
mereka akan berhasil dengan lancar. Namun
orang fasik akan dibinasakan.
menghasilkan buahnya pada musimnya (3)
Orang benar adalah pohon yang ditanam di
sebelah sungai kehidupan. Di dalam Wahyu
dituliskan tentang pohon-pohon kehidupan
yang menghasilkan buah terus selama 12
bulan. Jika manusia mau dan usaha, hal itu
tidak mungkin. Tetapi akan terjadi itu sebab
Tuhan rencanakan.

Praktek Merenungkan Firman supaya air kehidupan di dalam hati tidak menjadi kering

5

Perkara yang sia-sia

Senin

Mazmur 2:1~12
1

Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa

mereka-reka perkara yang sia-sia 2 Raja-raja dunia bersiap-

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan
TUHAN dan yang diurapi-Nya: 3 "Marilah kita memutuskan
belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka
dari pada kita!" 4 Dia, yang bersemayam di sorga, tertawa;
Tuhan mengolok-olok mereka. 5 Maka berkatalah Ia kepada
mereka dalam murka-Nya dan mengejutkan mereka dalam
kehangatan amarah-Nya: 6 "Akulah yang telah melantik rajaKu di Sion, gunung-Ku yang kudus!" 7 Aku mau menceritakan tentang ketetapan TUHAN; Ia berkata kepadaku:
"Anak-Ku engkau! Engkau telah Kuperanakkan pada hari
ini. 8 Mintalah kepada-Ku, maka bangsa-bangsa akan Kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi
menjadi kepunyaanmu. 9 Engkau akan meremukkan mereka
dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar
tukang periuk."

10

Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah

bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia!

11

Beribadahlah kepada TUHAN dengan takut dan ciumlah
kaki-Nya dengan gemetar,

12

supaya Ia jangan murka dan

kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murka-Nya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung pada-Nya!
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Bagaimana perbuatan rusuh bangsa-bangsa,
raja-raja dunia terhadap Tuhan?
2. Bagaimana respon Tuhan terhadap mereka?
Rusuh bangsa-bangsa, raja-raja dunia bersiapsiap untuk melawan Tuhan dan yang diurapiNya, raja Israel. Mereka tidak suka diikat dalam
Tuhan dan ingin bebas dari Tuhan. Namun Ia
tertawa dan akan mengolok-olok mereka. Mereka akan terkejut sebab murka Tuhan. Ia berkata
"Akulah yang telah melantik raja-Ku di Sion,
gunung-Ku yang kudus!" dan juga berkata
kepada penulis puisi ini "Anak-Ku engkau!
Engkau telah Kuperanakkan pada hari ini."
Ketika Daud meminta kepada-Nya, Ia kan
memberikan bangsa-bangsa kepada Daud
menjadi milik pusakanya. Sebab itu, raja-raja
dunia harus beribadah kepada Tuhan dengan
takut. Jika tidak, pasti akan binasakan di jalan.
Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu
mereka... (3)
Sebenarnya Tuhan mengikat mereka karena
mengasihinya. Tetapi mereka tidak nyaman
sebab sudah lebih suka dunia. Jika kita juga
merasa tidak nyaman dalam tangan Tuhan, itu
berarti bahwa kita sudah menjadi orang
duniawi. Paling baik bagi kita, hidup dalam
Yesus Kristus dengan diikatkan oleh kasih-Nya.

Praktek Jangan ingin melepaskan dari ikatan Tuhan dan tetap diam di dalam Tuhan
dengan bersukacita
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Selasa

Betapa banyaknya lawanku!
Mazmur 3:1~9

1

Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom, anaknya. 2 Ya

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

TUHAN, betapa banyaknya lawanku! Banyak orang yang
bangkit menyerang aku; 3 banyak orang yang berkata tentang
aku: "Baginya tidak ada pertolongan dari pada Allah." Sela 4
Tetapi Engkau, TUHAN, adalah perisai yang melindungi
aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku.

5

Dengan nyaring aku berseru kepada TUHAN, dan Ia
6

menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Sela

Aku

membaringkan diri, lalu tidur; aku bangun, sebab TUHAN
menopang aku! 7 Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang
yang siap mengepung aku. 8 Bangkitlah, TUHAN, tolonglah
aku, ya Allahku! Ya, Engkau telah memukul rahang semua
musuhku, dan mematahkan gigi orang-orang fasik.

9

Dari

TUHAN datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu! Sela
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Siapa-siapa ada di sekitar Daud?

2. Bagaimana Daud berdoa kepda Tuhan?

Ketika Absalom memberontak, Daud merasa
lawannya banyak. Dan mereka berkata tentang
Daud "Baginya tidak ada pertolongan dari pada
Allah." Ada orang-orang yang mengutuk Daud
dan berkata "Inilah upah dosa Daud!" (2Sam
16:5~8). Tetapi Daud tetap percaya Allah dan
mengaku "TUHAN, adalah perisai yang
melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan
yang mengangkat kepalaku." Dia tahu akan
datang pertolongannya hanya dari Tuhan.

betapa banyaknya lawanku! (2)
Ketika Daud berkuasa, dia berpikir bahwa
semua orang tunduk kepadanya. Tetapi
sebenarnya tidak. Tetap ada banyak musuh
dan lawan. Mereka hanya bersembunyi dan
mencari kesempatan untuk melawan Daud.
Ketika kita menjadi lemah, pasti banyak orang
akan melawan kita. Tetapi jangan takut Tuhan
menjadi perisai yang melindungi kita. Ia akan
menyelamatkan kita.

Praktek Sekalipun dipenuhi lawan-lawan di sekitar, tegukan hati dan hanya andalkan
Tuhan
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TUHAN, yang membiarkan aku
diam dengan aman

Rabu

Mazmur 4:1~9
1

Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi.

Mazmur Daud.

2

Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Al-

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

lah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau

memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku!

3

Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuli-

aanku dinodai, berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia
dan mencari kebohongan Sela 4 Ketahuilah, bahwa TUHAN
telah memilih bagi-Nya seorang yang dikasihi-Nya; TUHAN
mendengarkan, apabila aku berseru kepada-Nya.

5

Biarlah

kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa; berkata-katalah
dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Sela 6
Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada
TUHAN.

7

Banyak orang berkata: "Siapa yang akan mem-

perlihatkan yang baik kepada kita" Biarlah cahaya wajah-Mu
menyinari kami, ya TUHAN! 8 Engkau telah memberikan
sukacita kepadaku, lebih banyak dari pada mereka ketika
9

mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram
aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya
Engkaulah, ya TUHAN, yang membiarkan aku diam dengan
aman.
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Daud sedang dalam situasi apa?

2. Apa yang Daud ingat, percaya dan mengaku?

Daud berseru kepada Allah yang membernarkannya dan memberi kelegaan kepadanya.
Sekarang lawan-lawan Daud menodai
pemerintahan Daud dengan berbohong. Tetapi
Daud percaya bahwa Tuhan telah memilihnya
yang dikasihi-Nya. Sehingga dia berkata kepada lawannya "Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa dan tetaplah diam." Tuhan
telah memberikan sukacita kepada Daud, lebih
banyak dan besar dari pada sukacita mereka
ketika kelimpahan gandum, dan anggur. Akhirnya Daud berkata "Aku mau membaringkan diri,
lalu segera tidur, sebab TUHAN membiarkan
aku diam dengan aman."

berkata-katalah dalam hatimu di tempat
tidurmu, tetapi tetaplah diam (5)
Tuhan pasti tahu semua perbuatan kita. Sehingga kita harus menjaga perbuatan dan
perkataan. Tetapi menahankan diri itupun sulit.
Lawan-lawan Daud sering berbuat dosa dan
berkata-kata dengan fasik. Orang-orang
demikian itu pasti akan dihukum.

Praktek Memohon prlindungan Tuhan sejak pagi sampai berbaring di tempat tidur
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Indahkanlah keluh kesahku

Kamis

Mazmur 5:1~13
1

Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan suling.

Mazmur Daud.

2

Berilah telinga kepada perkataanku, ya

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

TUHAN, indahkanlah keluh kesahku. 3 Perhatikanlah teriak-

ku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadaMulah aku berdoa.

4

TUHAN, pada waktu pagi Engkau

mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur
persembahan bagi-Mu, dan aku menunggu-nunggu.

5

Sebab

Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan;
orang jahat takkan menumpang pada-Mu.

6

Pembual tidak

akan tahan di depan mata-Mu; Engkau membenci semua
orang yang melakukan kejahatan. 7 Engkau membinasakan
orang-orang yang berkata bohong, TUHAN jijik melihat
penumpah darah dan penipu. 8 Tetapi aku, berkat kasih setiaMu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud
menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan
Engkau. 9 TUHAN, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena
seteruku; ratakanlah jalan-Mu di depanku.

10

Sebab perkataan

mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan,
kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka
merayu-rayu.

11

Biarlah mereka menanggung kesalahan

mereka, ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya
sendiri; buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran
mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau.

12

Tetapi semua orang yang berlindung pada-Mu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka; dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu.
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Sebab

Engkaulah yang memberkati orang benar, ya TUHAN;
Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai.
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Apa yang Daud mohon kepada Tuhan?

Daud memanggil Tuhan dengan kata "Rajaku
dan Allahku!" dan memohon mendengar seruannya. Daud sedang berdoa pada waktu pagi
sebab orang jahat, pembual yang berbuat dosa
dan berbohong. Tetapi Daud akan menjauhi
mereka dan akan masuk ke dalam rumah-Nya
untuk menyembah Tuhan. Daud memohon
akan Tuhan menuntunnya dalam keadilan. Dan
juga memohon akan Tuhan membiarkan samapai jatuh mereka yang jahat dan membuang
mereka sebab pemberontakkan mereka.

Engkau membenci semua orang yang melakukan
kejahatan (6)
Tuhan membenci semua pembual, orang yang
melakukan kejahatan, yang berkata bohong,
penumpah darah dan penipu. Mereka mengorbankan orang lain untuk keuntungannya
sendiri dengan menipu. Kita harus ingat, Tuhan
tetap membenci orang-orang demikian itu.

Praktek Hanya berseru kepada Tuhan supaya Ia mengindahkan keluh kesah
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Tuhan telah mendengar tangisku

Jumat

Mazmur 6:1~11
1

Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi.

Menurut lagu: Yang kedelapan. Mazmur Daud. 2 Ya TU-

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

HAN, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan

janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu.

3

Kasihanilah aku, TUHAN, sebab aku merana; sembuhkanlah
aku, TUHAN, sebab tulang-tulangku gemetar, 4 dan jiwakupun sangat terkejut; tetapi Engkau, TUHAN, berapa lama
lagi

5

Kembalilah pula, TUHAN, luputkanlah jiwaku,

selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu.

6

Sebab di

dalam maut tidaklah orang ingat kepada-Mu; siapakah yang
akan bersyukur kepada-Mu di dalam dunia orang mati 7 Lesu
aku karena mengeluh; setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. 8
Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua
lawanku.

9

Menjauhlah dari padaku, kamu sekalian yang

melakukan kejahatan, sebab TUHAN telah mendengar tangisku;

10

TUHAN telah mendengar permohonanku, TUHAN

menerima doaku.

11

Semua musuhku mendapat malu dan

sangat terkejut; mereka mundur dan mendapat malu dalam
sekejap mata.
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Apa permohonan Daud kepada Tuhan?

2. Apa yang Daud percaya?

Daud mengaku dosanya dan bertobat di dalam 7
pasal Mazmur (6,32,38,51,102,130,143). Daud
merasa takut tentang murka Tuhan dan hukumanNya. Dia meminta kasihani dan menyembuhkan
sambil berkata "Tulang-tulangku gemetar, dan
jiwakupun sangat terkejut!" Dia tahu bahwa
penyebab penyakit ialah dosa. Jadi bertobat dan
terus berdoa setiap malam sampai menggenangi
tempat tidurnya dengan air mata dan ia membanjiri
ranjangnya. Dan dia mengaku dengan percaya
akan Tuhan telah mendengar permohonannya,
menerima doanya.

Menjauhlah dari padaku, kamu sekalian
yang melakukan kejahatan (9)
Tentang mereka yang melakukan kejahatan,
kita bisa berpikir bahwa merekalah orang-orang
yang memutuskan asa. Juga bisa memikirkan
sebagai roh jahat yang membawa penyakit bagi
Daud. Apapun Daud sudah berseru dengan
percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan
dia.

Praktek Saksikan pengalaman bertobat dengan air mata kepada 2 teman lebih
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Sabtu

Perisai bagiku adalah Allah
Mazmur 7:1~18

1

Nyanyian ratapan Daud, yang dinyanyikan untuk TUHAN
karena Kush, orang Benyamin itu. 2 Ya TUHAN, Allahku,
pada-Mu aku berlindung; selamatkanlah aku dari semua
orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku, 3 supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku,
dengan tidak ada yang melepaskan. 4 Ya TUHAN, Allahku,
jika aku berbuat ini: jika ada kecurangan di tanganku, 5 jika
aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai
dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku
dengan tidak ada alasannya, 6 maka musuh kiranya mengejar
aku sampai menangkap aku, dan menginjak-injak hidupku ke
tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Sela 7
Bangkitlah, TUHAN, dalam murka-Mu, berdirilah
menghadapi geram orang-orang yang melawan aku,
bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan
penghakiman! 8 Biarlah bangsa-bangsa berkumpul
mengelilingi Engkau, dan bertakhtalah di atas mereka di
tempat yang tinggi. 9 TUHAN mengadili bangsa-bangsa.
Hakimilah aku, TUHAN, apakah aku benar, dan apakah aku
tulus ikhlas. 10 Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi
teguhkanlah orang yang benar, Engkau, yang menguji hati
dan batin orang, ya Allah yang adil. 11 Perisai bagiku adalah
Allah, yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati; 12
Allah adalah Hakim yang adil dan Allah yang murka setiap
saat. 13 Sungguh, kembali ia mengasah pedangnya, melentur
busurnya dan membidik. 14 Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan, dan membuat anak
panahnya menjadi menyala. 15 Sesungguhnya, orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. 16 Ia membuat lobang dan menggalinya, tetapi
ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. 17 Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan
kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. 18 Aku hendak
bersyukur kepada TUHAN karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama TUHAN, Yang Mahatinggi.
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Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Bagaimana pengakuan Daud tentang
Tuhan?
2. Apa akibat kehidupan orang fasik?
Daud memohon kepada Tuhan akan
melindunginya, menyelamatkannya dan
melepaskannya dari semua orang yang
mengejarnya. Dia berkata "Jika
ada
kecurangan di tanganku, jika aku melakukan
yang jahat terhadap orang yang hidup damai
dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, boleh
musuh menginjak-injak hidupku ke tanah."
Daud memohon menyelamatkan orang-orang
yang tulus hati. Tetapi juga berdoa akan kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa
kepalanya yang jahat, dan kekerasannya turun
menimpa batu kepalanya yang jahat. Dan
akhirnya bersyukur kepada Tuhan.
Perisai bagiku (11) melentur busurnya (13)
senjata-senjata yang mematikan (14)
Tuhan menjadi perisai bagi orang-orang benar
dan jujur. Bagi semua orang percaya yang
berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Ia
menjadi perlengkapan senjatah (Ep 6:14~17).
Tetapi bagi orang fasik, Ia menjadi sebagai
busur dan senjata-senjata yang mematikan.

Praktek Berdoa akan Tuhan menjaga kita dengan perisai-Nya
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Bahan PA

Mazmur 3:1~8 (Selasa)
Sharing

Tentang hidup seminggu ini dengan pengalaman PR Praktek dan cek halaman 19

Ice Break

“Lebih banyak teman atau lawan?”
1. Apakah kadang merasa “Betapa banyaknya lawanku”? Kenapa merasa begitu? (Share)
2. Sekarang, siapa lebih banyak di sekitar anda? Teman atau lawan? (Share)

Baca Teks

1. Kenapa Daud berkata “Betapa banyaknya lawanku”? (1)

Mazmur
3:1~8
2. Bagaimana perkataan mereka, lawan Daud? (2)

3. Bagaimana pengakuan Daud tentang Tuhan? (3~8)

Bacaan
Lebih luas
Maz mur
4:1~8,
5:1~12,
7:1~17

Aplikasi

Apa yang Daud mohon kepada Tuhan?

Di sekitar Daud, sering ada orang-orang melawan Daud dan Tuhan. Ada orang-orang yang
tidak percaya kebaikan Tuhan (pasal 4) pembual, pembohong (pasal 5) orang yang mengejar
Daud (pasal 7). Pada masa gembala, Daud melawan singa dan beruang. Tetapi setelah menjadi pahlawan Israel, orang-orang Filistin, raja Saul dan pemberontak sama seperti Absalom,
banyak orang melawan dan menganiaya Daud. Sekalipun Daud berkata orang yang berbahagia di dalam Mazmur pasal 1, kenyataannya tidak demikian itu. Namun Daud sendiri tetap
hidup sebagai orang yang berbahagia sebab dia yakin akan Tuhan terus menyertainya. Siapapun dalam kesulitan lebih melihat banyak lawan. Tetapi Daud melihat Tuhan yang terus
menyertainya. Akhirnya Daud menjadi pemenang bukan karena Daud mematahkan mereka
melainkan Tuhan melakukan itu.

Siapa sering melawan anda dan membuat kesulitan bagi anda? (Share) Berdoa bersama-sama
akan Tuhan menjaga anda dari mereka. Kemudian hidup dalam bahagia dengan percaya itu.
Kesimpulan dan mengambil keputusan PR Praktek. Sharing pokok doa.
Berdoa bersama-sama, diakhiri dengan Doa Bapa Kami.
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Evaluasi Mingguan
Ada 7 cek point di bawah. 1/7 adalah yang melakukan sehari satu kali
minimum. Penginjilan itu mengambil keputusan sendiri, berapa orang
selama seminggu. Jam tidur, pengembangan diri juga mengambil keputusan sendiri, sehari berapa jam, kemudian minta mengecek setiap hari.
Tulislah di dalam kolom yang kosong tentang anugerah Tuhan sepanjang minggu ini, kelebihan, kekurangan dan tujuan minggu depan.

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Jumlah

Renungan

/7

Doa sendiri

/7

Baca Alkitab

/

Penginjilan

/

Jam Tidur

/

Pengembangan Diri

/

PR Praktek

/7

Evaluasi

/7

Anugerah Tuhan
minggu ini

Kelebihan
dalam seminggu

Kekurangan
dalam seminggu

Tujuan minggu
besok
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『Renungan Kehendak Tuhan』ini bertujuan untuk perubahan hidup melalui
praktek sehari-hari. Kita akan memberitakan kehendak Tuhan bagi dunia ini
sehingga menjadi semakin baik. Renungan ini dicetak dengan berbahasa Indonesia. Bisa download dari Facebook. Mohon dukungan doa dan persembahan untuk pelayanan. Terimakasih.
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