Mazmur
(2)

Perubahan Hidup Orang Kristen Dalam Firman Tuhan

Masakan ibu, dari kata itu kita merasa nyaman
dan bernostalgia. Banyak pemuda-pemudi di
kota tidak bisa makan sampai kenyang karena
biaya makan cukup mahal dan buru-buru dalam
bekerja. Setahun, satu atau dua kali mereka

Tema

Orang yang menumpang
Dalam kemah Tuhan
Bacaan Minggu

Mazmur 8~16

pulang kampung. Ketika mereka makan masakan ibu sampai kenyang dan berbaring di
kamarnya sendiri dengan santai-santai. Rumah
di kampung itu bukan istimewa melainkan
cukup sederhana dan kecil. Daud mengaku
bahwa aku akan menumpang di dalam kemah
Tuhan yang indah. Sebenarnya Daud tinggal di
istana yang istimewa. Tetapi dia juga mengingat
kemah Tuhan sebagai rumah kampung masa
kecil. Kita juga menantikan akan menumpang di
dalam kemah-Nya bukan karena di sana istimewa melainkan di sanalah tempat perlindungan Tuhan.

PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

Orang yang menumpang dalam kemah Tuhan - Mazmur (2)

Daud memuliakan nama Allah. Dia mengaku bahwa Tuhan menjaganya dari musuh dan lawan. Ia selalu melindunginya.
Orang-orang fasik yang menindas orang lain dan bangsa lain itu akan dihukum oleh Tuhan. Memang mereka masih tetap
memburu orang yang tertindas; terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Mulutnya penuh dengan sumpah
serapah, dengan tipu dan penindasan; di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Jadi Daud berseru "Berapa lama lagi
Kausembunyikan wajah-Mu terhadap aku?" Namun mereka orang fasik itu sesungguhnya orang Babel. Yang Daud tahu
ia berlindung pada Tuhan. Tempat perlindungan bagi kita ialah hanya Tuhan. Orang yang benar, orang yang tertindas,
mereka yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran, akan memunpang dalam kamah Tuhan.

Message Minggu

Ibrani 11:8~10

Banyak orang berpikir bahwa menjadi orang kaya
dan menjadi orang sukses itulah hidup yang baik.
Tetapi banyak orang di antara orang kaya dan orang
sukses, berkata "Aku mau mati!" Seruan itu karena
tidak ada seorangpun yang bersama-sama dan
saling mengasihi.
Karena iman ia tinggal di kemah
Di dalam pasal 11 kitab Ibrani, biasanya kita konsentrasi ketaatan Abraham yang berangkat dengan tidak
mengetahui tempat yang ia tujui. Betul itu salah satu
teladan iman. Tetapi hari ini kita akan konsentrasi
tentang ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub
sebagai orang asing. Apakah zaman itu tinggal di
kemah itu biasa? Sebagiannya benar. Tetapi dituliskan demikian itu dalam ayat 10 "Sebab ia menantinantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah." Sebenarnya
pada saat Abraham tinggal di Kasdim dan Haran, ia
tinggal di dalam rumah bukan di dalam kemah.
Arkeolog-arkeolog telah menggali rumah-rumah
pada zaman Abraham di Kasdim dan Haran.
Sebenarnya di tanah Kanaanpun juga banyak orang
tinggal di dalam kota dan bangunan rumah. Memang
yang tinggal di dalam kemah itu tidak nyaman bagi
Abraham juga. Tetapi dia tetap tinggal di kemah
dengan anak dan cucu karena iman. Dia percaya
bahwa lebih baik tinggal di kemah bersama-sama
dengan Tuhan dari pada tinggal di dalam rumah
tanpa Tuhan.
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Orang yang menumpang dalam kemah Tuhan.
Daud juga berkata "Siapa yang boleh menumpang
dalam kemah-Mu, siapa yang boleh diam di gunungMu yang kudus." Dan ia mengaku akan tinggal di
dalam kemah Tuhan dengan berlaku tidak bercela,
melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Daud tinggal di istana
yang dibangun cukup kuat dan istimewa. Tetapi ia
menanti-nantikan akan menumpang dalam kemah
bersama-sama Tuhan. Jika Tuhan tidak menyertai,
istanapun sia-sia. Tetapi jika Tuhan menyertai,
kemah sederhanapun menjadi sorga bagi kita.
Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 akan Ia
pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Juga di
dalam Wahyu pasal 3, dituliskan bahwa Yesus
mengetok di muka pintu, jika kita membukakan pintu,
Ia akan masuk dan makan bersama-sama dengan
kita. Itulah janji yang tinggal bersama-sama dengan
kita. Sesuai dengan janji itu. Tuhan telah sediakan
tempat bagi kita di Sorga. Dan sedang hidup bersama-sama dengan kita di dalam kita sebagai Roh
Kudus. Jadi rasul Paulus berkata di dalam 2 Kor. 5:1
"Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini
dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat
kediaman di sorga bagi kita."

Kita akan menikmati hidup yang baik dengan tinggal
di dalam kemah Tuhan bersama-sama orang-orang
yang dikasihi. Kita akan diam di dalam kemah Tuhan
sekarang dan sampai selama-lamanya.

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
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Minggu

Nama-Mu yang mulia
di seluruh bumi
Mazmur 8:1~10

1

Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Gitit. Mazmur

Daud. 2 Ya TUHAN, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

di seluruh bumi! Keagungan-Mu yang mengatasi langit

dinyanyikan. 3 Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang
menyusu telah Kauletakkan dasar kekuatan karena lawanMu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. 4 Jika
aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintangbintang yang Kautempatkan:

5

apakah manusia, sehingga

Engkau mengingatnya Apakah anak manusia, sehingga
Engkau mengindahkannya 6 Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya
dengan kemuliaan dan hormat.

7

Engkau membuat dia

berkuasa atas buatan tangan-Mu; segala-galanya telah Kauletakkan di bawah kakinya: 8 kambing domba dan lembu sapi
sekalian, juga binatang-binatang di padang; 9 burung-burung
di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus
lautan.

10

Ya TUHAN, Tuhan kami, betapa mulianya nama-

Mu di seluruh bumi!

4

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Bagaimana Tuhan melakukan untuk Daud?

2. Daud memuji Tuhan dengan kata-kata apa?
Daud memuji Kemuliaan Tuhan yang memenuhi seluruh bumi dan mengatasi langit. Tuhan
membungkamkan musuh dan pendendam. Ia
mengingatkan anak manusia. Daud memuji
Tuhan dengan kata "Engkau membuat dia
berkuasa atas buatan tangan-Mu; segalagalanya telah Kauletakkan di bawah kakinya."
Engkau membuat dia berkuasa atas buatan
tangan-Mu (7)
Itu pengakuan Daud tentang perintah Tuhan di
dalam Kej. 1:28. Daud telah mendapat kuasa
dari Tuhan. Itu atas buatan tangan Tuhan.
Pada zaman Eden, Adam bertanggung jawab
akan hal itu. Tetapi sekarang Daud akan bertanggung jawab sesuai dengan kehendak
Tuhan. Ia akan menjaga kemuliaan Tuhan
dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan.

Praktek Mengaku nama Tuhan yang mulia dan paling indah di seluruh bumi
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Senin

Menghakimi dengan keadilan
dan mengadili dengan kebenaran
Mazmur 2:1~21

1

Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Mut-Laben. Mazmur
Daud. 2 Aku mau bersyukur kepada TUHAN dengan segenap
hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib; 3
aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur
bagi nama-Mu, ya Mahatinggi, 4 sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. 5 Sebab Engkau membela
perkaraku dan hakku, sebagai Hakim yang adil Engkau duduk di
atas takhta. 6 Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik; nama mereka telah Kauhapuskan
untuk seterusnya dan selama-lamanya; 7 musuh telah habis binasa,
menjadi timbunan puing senantiasa: kota-kota telah Kauruntuhkan;
lenyaplah ingatan kepadanya. 8 Tetapi TUHAN bersemayam untuk
selama-lamanya, takhta-Nya didirikan-Nya untuk menjalankan
penghakiman. 9 Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan
dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. 10 Demikianlah
TUHAN adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak,
tempat perlindungan pada waktu kesesakan. 11 Orang yang
mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu, sebab tidak Kautinggalkan orang yang mencari Engkau, ya TUHAN. 12 Bermazmurlah
bagi TUHAN, yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatanNya di antara bangsa-bangsa, 13 sebab Dia, yang membalas
penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas; teriak mereka tidaklah dilupakan-Nya. 14 Kasihanilah aku, ya TUHAN;
lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci
aku, ya Engkau, yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, 15
supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji dan
bersorak-sorak di pintu gerbang puteri Sion karena keselamatan
yang dari pada-Mu. 16 Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang
yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang
dipasangnya sendiri. 17 TUHAN telah memperkenalkan diri-Nya,
Ia menjalankan penghakiman; orang fasik terjerat dalam perbuatan
tangannya sendiri. Higayon. Sela 18 Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya, segala bangsa yang melupakan Allah.
19
Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan
untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. 20 Bangkitlah,
TUHAN, janganlah manusia merajalela; biarlah bangsa-bangsa
dihakimi di hadapan-Mu! 21 Biarlah mereka menjadi takut, ya
TUHAN, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui, bahwa mereka
manusia saja. Sela
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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. Kenapa Tuhan membinasakan bangsa-bangsa?

2. Menurut Daud, kenapa mereka gagal?
Daud memuji Tuhan sebab Ia menolong untuk
membinasakan bangsa-bangsa. Tuhan
menghardik mereka, membinasakan orangorang fasik dan menghapuskan nama mereka
sampai selama-lamanya. Penghakiman-Nya
adil dan pengadilannya dengan kebenaran. Ia
menjadi tempat perlindungan bagi orang yang
terinjak. Namun orang-orang fasik dan bangsabangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang
dipasangnya sendiri.
sehingga bangsa-bangsa itu mengakui, bahwa
mereka manusia saja (21)
Mereka yang tidak mengenal Allah itu salah
paham tentang kekuatannya sendiri dan
bermegah. Tetapi siapapun dan negeri apapun
ada di bawa kuasa Tuah. Mereka hanya
menusia biasa saja. Jika tidak sadar itu. Pasti
akan dibinasakan dalam hukuman Tuhan.

Praktek Taat menghadap Tuhan dengan pengakuan bahwa kita hanya mausia saja

7

Selasa

Ketika merasa
Tuhan berdiri jauh-jauh
Mazmur 10:1~18

1

Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh, ya TUHAN, dan menyembunyikan diri-Mu dalam waktu-waktu kesesakan 2 Karena
congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas; mereka
terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. 3 Karena
orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba
mengutuki dan menista TUHAN. 4 Kata orang fasik itu dengan
batang hidungnya ke atas: "Allah tidak akan menuntut! Tidak
ada Allah!", itulah seluruh pikirannya. 5 Tindakan-tindakannya
selalu berhasil; hukum-hukum-Mu tinggi sekali, jauh dari dia; ia
menganggap remeh semua lawannya. 6 Ia berkata dalam hatinya:
"Aku takkan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turuntemurun." 7 Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan
tipu dan penindasan; di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. 8
Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang
tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya
mengintip orang yang lemah; 9 ia mengendap di tempat yang
tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak; ia mengendap
untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang
yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. 10 Ia
membungkuk, dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke
dalam cakarnya yang kuat. 11 Ia berkata dalam hatinya: "Allah
melupakannya; Ia menyembunyikan wajah-Nya, dan tidak akan
melihatnya untuk seterusnya." 12 Bangkitlah, TUHAN! Ya Allah,
ulurkanlah tangan-Mu, janganlah lupakan orang-orang yang
tertindas. 13 Mengapa orang fasik menista Allah, sambil berkata
dalam hatinya: "Engkau tidak menuntut" 14 Engkau memang
melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit
hati, supaya Engkau mengambilnya ke dalam tangan-Mu sendiri.
Kepada-Mulah orang lemah menyerahkan diri; untuk anak yatim
Engkau menjadi penolong. 15 Patahkanlah lengan orang fasik dan
orang jahat, tuntutlah kefasikannya, sampai Engkau tidak
menemuinya lagi. 16 TUHAN adalah Raja untuk seterusnya dan
selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanah-Nya. 17
Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kaudengarkan, ya
TUHAN; Engkau menguatkan hati mereka, Engkau memasang
telinga-Mu, 18 untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan
orang yang terinjak; supaya tidak ada lagi seorang manusia di
bumi yang berani menakut-nakuti.
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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. Kenapa Daud merasa Tuhan berdiri jauhjauh dan menyembunyikan diri-Nya?
2. Apa yang Daud mohon kepada Tuhan?

Daud merasa Tuhan berdiri jauh-jauh atau
menyembunyikan diri-Nya sebab orang fasik
menginjak orang yang tertindas. Sekarang
orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan
orang yang loba mengutuki dan menista TUHAN. Mereka berkata "Aku takkan goyang. Aku
tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun."
dan berbuat yang jahat seterusnya. Dalam
keadaan itu, Daud memohon kepada Tuhan
akan bangkit, ulurkan tangan-Nya dan jangan
lupa orang-orang yang tertindas. Kemudian
Daud berdoa menghakimi orang fasik untuk
memberi keadilan kepada anak yatim dan
orang yang terinjak.

Bangkitlah, TUHAN! (12)
Ketika merasa Tuhan berdiri jauh-jauh atau
menyembunyikan diri-Nya. Banyak orang putus
asa. Tetapi Daud tetap berseru dan memohon
pertolongan. Jangan lupa. Tuhan tetap memandang kita yang dalam kesulitan. Tuhan
tetap akan bangkit untuk menolong kita. Namun
tidak cukup hanya ini. Kita juga harus bangkit
supaya menjadi alat Tuhan yang menghakimi
orang-orang fasik.

Praktek Mengaku akan Tuhan tidak berdiri jauh-jauh melainkan menyertai kita
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TUHAN aku berlindung

Rabu

Mazmur 11:1~7
1

Untuk pemimpin biduan. Dari Daud. Pada TUHAN aku

berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku:

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

"Terbanglah ke gunung seperti burung!" 2 Sebab, lihat orang

fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya
pada tali busur, untuk memanah orang yang tulus hati di
tempat gelap.

3

Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah

yang dapat dibuat oleh orang benar itu 4 TUHAN ada di dalam bait-Nya yang kudus; TUHAN, takhta-Nya di sorga;
mata-Nya mengamat-amati, sorot mata-Nya menguji anakanak manusia. 5 TUHAN menguji orang benar dan orang
fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. 6 Ia
menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang; angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. 7
Sebab TUHAN adalah adil dan Ia mengasihi keadilan; orang
yang tulus akan memandang wajah-Nya.
Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku
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Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Kemana Daud berlindung?

2. Apa yang Daud percaya dan yakin?

Pada waktu Daud dikejar musuhnya, orangorang sekitar Daud menyarankan lari ke
gunung. Tetapi Daud tetap berlindung kepada
Tuhan. Orang fasik, musuh Daud ingin melentur busurnya untuk membunuh Daud di tempat
gelap, tetapi Daud percaya bahwa Tuhan menguji orang benar dan orang fasik dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Tuhan
yang adil akan menghukum orang fasik dengan
arang berapi dan belerang.

Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang
dapat dibuat oleh orang benar itu (3)
Orang-orang sekitar Daud menyarankan agar
Daud lari karena Daud sendiri dan tidak
berkuasa untuk melawan musuhnya. Sekalipun
Daud benar di mata orang lain, orang yang tak
berkuasa itu tidak bisa melawan kepada raja.
Tetapi itu pandangan manusia. Daud tetap
mengaku akan berlindung kepada Tuhan. Inilah
identitas Daud.

Praktek Janganlah goyah sebab perkataan orang lain. Dan hanya andalakan Tuhan
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Kamis

Tolonglah Tuhan, berapa lama lagi
Kausembunyikan wajah-Mu
Mazmur 12:1~9, 13:1~6

12:1

Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Yang kedelapan.
Mazmur Daud. 2 Tolonglah kiranya, TUHAN, sebab orang
saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari
antara anak-anak manusia. 3 Mereka berkata dusta, yang
seorang kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir yang
manis dan hati yang bercabang. 4 Biarlah TUHAN mengerat
segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar,
5
dari mereka yang berkata: "Dengan lidah kami, kami menang! Bibir kami menyokong kami! Siapakah tuan atas kami" 6 Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang
lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang
juga Aku bangkit, firman TUHAN; Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. 7 Janji TUHAN
adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, tujuh
kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. 8 Engkau,
TUHAN, yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga
kami senantiasa terhadap angkatan ini. 9 Orang-orang fasik
berjalan ke mana-mana, sementara kebusukan muncul di
antara anak-anak manusia.

13:1

Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. 2 Berapa lama
lagi, TUHAN, Kaulupakan aku terus-menerus Berapa lama
lagi Kausembunyikan wajah-Mu terhadap aku 3 Berapa lama
lagi aku harus menaruh kekuatiran dalam diriku, dan bersedih hati sepanjang hari Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku 4 Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya
TUHAN, Allahku! Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan
aku tertidur dan mati, 5 supaya musuhku jangan berkata:
"Aku telah mengalahkan dia," dan lawan-lawanku bersoraksorak, apabila aku goyah. 6 Tetapi aku, kepada kasih setiaMu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan
-Mu. Aku mau menyanyi untuk TUHAN, karena Ia telah
berbuat baik kepadaku.
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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 Daud berkata tentang keadaan di
sekelilingnya?
2. Tetapi apa yang Daud percaya?

Dalam Mazmur pasal 12, Daud berkata tentang
keadaan yang penuh pendusta dan orang yang
berkata manis dengan bibir tetapi hati yang
bercabang. Menurut Daud, janji TUHAN yang
murni, bagaikan perak yang teruji, tujuh kali
dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah.
Dan sebab Tuhan janjian akan memberi
keselamtan kepada orang yang
menghauskannya, janji itu pasti akan digenapi.
Namun dalam pasal 13, Daud bertanya lagi
"Berapa lama lagi Tuhan akan membiarkan
situasi ini?" dan berkata lagi "Allahku! Buatlah
mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur
dan mati." Tetapi Daud tetap mengaku bahwa
kepada kasih setia-Mu aku percaya, hatiku
bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu.

Berapa lama lagi, TUHAN, (13:2)
Memang hati Daud tetap kuatir. Bukan karena
tidak percaya dan kesabarannya kurang. Begitu
panjang waktu Daud telah menunggu. Dan kita
juga harus masih menunggu. Tetapi Tuhan
telah menyelesaikan semua rancangan-Nya
sejak mula-mula sampai Akhir zaman. Jika
percaya itu. Kita harus tetap sabar dan menanti
-nantikan.

Praktek Saksikan janji Tuhan yang telah digenapi
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Jumat

Orang yang menumpang
dalam kemah-Nya
Mazmur 14:1~7, 15:1~5

14:1

Untuk pemimpin biduan. Dari Daud. Orang bebal berkata
dalam hatinya: "Tidak ada Allah." Busuk dan jijik perbuatan
mereka, tidak ada yang berbuat baik. 2 TUHAN memandang
ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk
melihat, apakah ada yang berakal budi dan yang mencari
Allah. 3 Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah
bejat; tidak ada yang berbuat baik, seorangpun tidak. 4 Tidak
sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umat-Ku seperti memakan roti, dan yang tidak
berseru kepada TUHAN 5 Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. 6
Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas,
tetapi TUHAN adalah tempat perlindungannya. 7 Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel! Apabila TUHAN memulihkan keadaan umat-Nya, maka Yakub akan
bersorak-sorak, Israel akan bersukacita.

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku
15:1

Mazmur Daud. TUHAN, siapa yang boleh menumpang
dalam kemah-Mu Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang
kudus 2 Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang
melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran
dengan segenap hatinya, 3 yang tidak menyebarkan fitnah
dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya
dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya; 4 yang
memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan
orang yang takut akan TUHAN; yang berpegang pada
sumpah, walaupun rugi; 5 yang tidak meminjamkan uangnya
dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang
yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian, tidak akan
goyah selama-lamanya.
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Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Siapa orang bebal?

2. Siapa akan menumpang dalam kemah-Nya?

Mereka yang berkata "tidak ada Allah." yang
busuk dan jijik, yang memakan habis umat-Nya
seperti memakan roti, di dalam pasal 14, tidak
tahu rencana Tuhan dan waktu Tuhan. Tetapi
Daud tahu akan Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi orang yang baik dan orang yang
tertindas. Kemudian di pasal 15, dia memuji
bahwa mereka yang berlaku tidak bercela, yang
melakukan apa yang adil yang mengatakan
kebenaran dengan segenap hatinya boleh
menumpang dalah kemah-Nya.

Orang bebal (14:1)
yang boleh menumpang dalam kemah-Mu (15:1)
Siapapun berkata dalam hatinya "Tidak ada
Allah." itulah orang bebal. Melainkan orang
yang tidak bercela, yang melakukan dengan
adil itu orang yang berhikmat. Ketika sebagian
besar orang mencari keuntungan secara dunia,
kita harus menumpang di dalam kehendak
Tuhan. Itulah sesungguhnya hidup yang berhikmat.

Praktek Berjalan bersama-sama Tuhan dan menumpang dalam kemah-Nya
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Sabtu

Ada sukacita berlimpah-limpah,
di tangan kanan-Mu ada nikmat
Mazmur 16:1~11

1

Miktam. Dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab pada-Mu

aku berlindung. 2 Aku berkata kepada TUHAN: "Engkaulah
Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau!"

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

3

Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang
mulia yang selalu menjadi kesukaanku. 4 Bertambah besar
kesedihan orang-orang yang mengikuti allah lain; aku tidak
akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang
dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di
bibirku.

5

Ya TUHAN, Engkaulah bagian warisanku dan

pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang
diundikan kepadaku. 6 Tali pengukur jatuh bagiku di tempattempat yang permai; ya, milik pusakaku menyenangkan
hatiku. 7 Aku memuji TUHAN, yang telah memberi nasihat
kepadaku, ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari
aku. 8 Aku senantiasa memandang kepada TUHAN; karena
Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. 9 Sebab itu
hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan
tubuhku akan diam dengan tenteram;

10

sebab Engkau tidak

menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan Orang Kudus-Mu melihat kebinasaan.

11

Engkau mem-

beritahukan kepadaku jalan kehidupan; di hadapan-Mu ada
sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat
senantiasa.
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Bagaimana Daud mengaku tentang Tuhan?

2. Kehidupan macam apa yang Daud akui?
Hanya Allah saja tempat perlindungan dan
berkat bagi kita. Memang ada banyak orang
mempersembahkan korban kepada berhala.
Tetapi Daud mengaku bahwa hanya Tuhanlah
bagian warisannya dan pialanya. Dia berkata
bahwa Tuhan memberitahukan jalan kehidupan
kepadanya. Juga ada sukacita berlimpahlimpah di dalam Tuhan.
Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat
yang permai (6)
Semua bagian warisan tanah orang Israel
diberikan oleh Tuhan. Sehingga Musa berkata
"Terkutuklah orang yang menggeser batas
tanah sesamanya manusia.." (Ul 27:17) Tetapi
orang-orang sering usahakan yang memperluaskan tanahnya sendiri dengan merampas
tanah dari orang yang tertindas. Peristiwa raja
Ahab dan kebun anggur Nabot itu menjadi
contoh tentang ini. Tetapi Daud menerima
bagian warisan itu dengan sukacita sebab itu
dari Tuhan.

Praktek Pecayalah akan Tuhan berdiri di sebelah kanan anda dan tidak goyah

17

Bahan PA

Mazmur 10:1~18 (Selasa)
Sharing

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

Ice Break

“Ketika mama bersembunyi.
1. Apakah ada pengalaman menangis karena mama bersembunyi?
2. Kenapa ibu bersembunyi? Bagaimana respon mama ketika anda menangis?

Baca Teks

1. Bagaimana rasa Daud tentang Tuhan? (1)

Mazmur
10:1~18
2. Menurut Daud, bagaimana perbuatan orang-orang fasik? (2~11)

3. Apa yang Daud mohon kepada Tuhan? (12~18)

Bacaan
Lebih luas
Bilangan
10:33~36
Mazmur
3:7,
7:6,
9:19,
17:13

Aplikasi

Kapan saja orang-orang memohon bangkit kepada Tuhan?

Pada waktu orang Israel berangkat dari gunung Sinai, Musa memohon kepada Tuhan
"Bangkitlah Tuhan, supaya musuh-Mu berserak dan melarikan diri dari hadapan-Mu." Daud
juga memohon bangkit kepada Tuhan yang masih diam dengan kesabaran. Kadang kita
merasa bahwa Tuhan bersembunyi dan membiarkan kita di dalam kesusahan. Memang kita
merasa bahwa orang fasik berkuasa dan membingungkan bumi ini. Daud juga merasa itu. Jadi
dia sering memohon kepada Tuhan akan bangkit. Tetapi Tuhan sudah siap untuk menolong
kita, anak-Nya yang dikasihi. Kita sedang bermain di dalam halaman rumah-Nya. Jika orang
fasik mengganggu anda, jangan takut dan jangan ragu-ragu. Hanya berseru kepada Tuhan
agar Ia menolong anda. Tuhan pasti akan bangkit dan menghukum orang fasik dan dunia ini.

Share pengalaman yang merasa takut sebab merasa Tuhan tidak ada. Saling menguatkan hati
dengan percaya bahwa kita sedang bermain dalam halaman rumah Bapa. Katakanlah kepada
teman-teman "Tuhan akan menolong kamu kapanpun kamu berseru."
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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