Mazmur
(9)

Perubahan Hidup Orang Kristen Dalam Firman Tuhan

Zaman dulu, ketika masih tinggal bersama
keluarga besar, kakek melihatkan kasih setia
dan ayah melihatkan tegoran dengan keras.
Misalnya, kalau ayah mendidik anak dengan
keras, kakek menegor ayah dan menghibur

Tema

kasih setia-Nya
lebih baik dari pada hidup
Bacaan Minggu

Mazmur 63~68

cucunya dengan permen. Namun 20 atau 30
tahun yang lalu, kakek itu sebagai ayah yang
keras dan bagi ayahnya juga ada kakek yang
begitu penuh kasih setia. Betul kakek bisa
melihatkan kasih setia karena ada ayah yang
mendidik dengan keras. Jika seorang sering
berbicara dan melakukan hanya baik-baik saja,

dia bukan penuh kasih setia melainkan dia akan
dihina oleh orang-orang. Daud terus memuji
kasih seita Tuhan. Dan kasih setia-Nya bukan
selalu baik-baik. Ia menguji umat-Nya di padang
gurun supaya memurnikan mereka. Tetapi menyertai mereka selama waktu ujian. Sekalipun
ada orang-orang jatuh, bukan langsung membiarkannya, Ia tetap sabar dan mendidik mereka. Demikianlah kasih setia-Nya.

PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

kasih setia-Nya lebih baik dari pada hidup - Mazmur (9)

Di padang gurun, Daud mengaku kehausan tentang kasih setia Tuhan. Di dalam kehidupannya sudah penuh
musuh yang membidikkan kata yang pahit dan merangkap dengan sembunyi. Daud sendiripun mengaku bahwa
dirinya bersalah. Namun dia percaya akan Tuhan telah menguji umat-Nya seperti memurnikan perak dan Ia
menghapus kesalahannya. Segala bangsa di bumi takut akan Tuhan yang memberkati dan menyinari mereka.
Ketika orang-orang fasik lari dari Tuhan dan dibinasa, namun orang-orang benar bersukacita. Anak yatim dan
janda akan bahagia dalam anugerah-Nya. Tuhan menanggung bagi kita dan menyelamatkan kita. Ketika semua
pemuka dari Israel dan dari segala bangsa akan datang kepada Tuhan dan bermazmur bagi-Nya.

Message Minggu

Roma 11:22~23

Kadang kita memperkenalkan orang dengan kata-

meninggalkan kemurahan-Nya, merekapun juga

kata yang tidak berkombinasi. Misalnya ada kata

akan dipotong dan dihukum. Kemurahan dan

wanita cantik dan bahaya. Maksudnya dia cantik

kekerasan itu selalu bersama.

sekali sehingga banyak orang yang melihatnya
merasa hawa nafsu. Tentang Tuhan juga kita

Sebab kasih setia-Mu

memakai kata-kata demikian. Sungguh Tuhan

lebih baik dari pada hidup

kuat prinsip dari pada siapapun namun penuh

Daud juga memuji Tuhan yang penuh kasih setia.

kasih setia dari pada siapapun.

Dia mengaku bahwa kalau aku diam di dalam
kasih setia-Mu matipun tidak apa-apa. Tetapi

Perhatikanlah kemurahan Allah

sebenarnya Daud bermazmur dalam penghinaan

dan kekerasan-Nya

supaya diselamatkan oleh Tuhan. Dan dia ber-

Rasul Paulus sangat pintar tentang sejarah Israel

mazmur dengan pengakuan dosanya supaya

dan sungguh mengasihi bangsa Yahudi dari pada

diampuni dan berhenti hukuman-Nya. Dari pada

siapapun. Tetapi dia diutus sbagai rasul kepada

siapapun Daud paling tahu tentang kekerasan

orang asing. Ini dalam rencana Tuhan dan ber-

Tuhan. Namun dia memuji kasih setia-Nya

dasarkan kemurahan-Nya. Tetapi orang Yahudi

demikian itu. Sebab dia sunggu tahuh tentang

memfitnah Paulus sebab dia memberitakan Injil

hati Tuhan.

kepada orang asing. Dan mereka masih berpikir
bahwa mereka sendiri berhak untuk diberkati

Bagaimana dengan anda? Apakah bisa mengaku

Tuhan. Tetapi Paulus mengatakan kemurahan

"Kalau aku diam di dalam kasih setia-Mu matipun

Allah dan kekerasan-Nya. Ia terus memelihara

tidak apa-apa"? Ini salah satu paradoks. Pada

orang Yahudi dengan penuh kasih, tetapi mereka

saat kita berdiri di depan Tuhan yang keras, kita

tetap tidak taat dan tetap sombong. Sehingga

akan mengalami kasih setia dan kemurahan-Nya.

Tuhan menghukum mereka dengan keras.
Sekarang orang asing mendapat kasih setia
Tuhan dalam kemurahan-Nya. Tetapi jika mereka
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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 ulang
untuk memahami lebih dalam.

Senin

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

Kasih setia Tuhan
lebih baik dari pada hidup
Mazmur 63:1~12

1

Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda. 2 Ya
Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus
kepada-Mu, tubuhku rindu kepada-Mu, seperti tanah yang
kering dan tandus, tiada berair. 3 Demikianlah aku memandang kepada-Mu di tempat kudus, sambil melihat
kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. 4 Sebab kasih setia-Mu
lebih baik dari pada hidup; bibirku akan memegahkan
Engkau. 5 Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur
hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. 6 Seperti
dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan
dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. 7
Apabila aku ingat kepada-Mu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, -- 8 sungguh
Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan
sayap-Mu aku bersorak-sorai. 9 Jiwaku melekat kepada-Mu,
tangan kanan-Mu menopang aku. 10 Tetapi orang-orang
yang berikhtiar mencabut nyawaku, akan masuk ke bagianbagian bumi yang paling bawah. 11 Mereka akan diserahkan
kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing
hutan. 12 Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah; setiap
orang, yang bersumpah demi Dia, akan bermegah, karena
mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat.
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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. Bagaiamana persaan Daud tentang keadaannya?
2. Apa yang dia mohon kepada Tuhan?

Di padang gurun Yehuda, Daud merasa kehausan secara jasmani dan secara rohani. Dia
menantikan melihat kuasa dan kemuliaan
Tuhan. Sekalipun di dalam kesulitan, Daud
mengaku bahwa kasih setia-Nya lebih baik dari
pada hidup. Dan berkata "Aku ingat kepada-Mu
di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam." Kemudian memohon kepada Tuhan akan menghukum orang-orang yang
berikhtiar mencabut nyawanya.

Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari pada
hidup (4)
Di dalam BIS diterjemakan "Kasih-Mu lebih
berharga dari hidup." Daud lebih menghargai
kasih Tuhan dari pada hidup, dan jika tidak
dapat kasih-Nya lebih baik mati. Daud mengaku
kehausan tentang kasih setia Tuhan.

Praktek Melakukan dengan kasih setia kepada sesama
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Sembunyikanlah aku terhadap
persepakatan orang jahat

Senin

Mazmur 64:1~11
1

2

Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud.

Ya Allah,

dengarlah suaraku pada waktu aku mengaduh, jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat.

3

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Sembunyikanlah aku

terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang
-orang yang melakukan kejahatan,

4

yang menajamkan

lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit
seperti panah,

5

untuk menembak orang yang tulus hati dari

tempat yang tersembunyi; sekonyong-konyong mereka
menembak dia dengan tidak takut-takut.

6

Mereka ber-

pegang teguh pada maksud yang jahat, mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi; kata
mereka: "Siapa yang melihatnya?"

7

Mereka merancang

kecurangan-kecurangan: "Kami sudah siap, rancangan sudah
rampung." Alangkah dalamnya batin dan hati orang!

8

Teta-

pi Allah menembak mereka dengan panah; sekonyongkonyong mereka terluka.

9

Ia membuat mereka tergelincir

karena lidah mereka; setiap orang yang melihat mereka
menggeleng kepala.

10

Maka semua orang takut dan mem-

beritakan perbuatan Allah, dan mengakui pekerjaan-Nya.

11

Orang benar akan bersukacita karena TUHAN dan berlin-

dung pada-Nya; semua orang yang jujur akan bermegah.
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Dari siapa Daud ingin disembunyikan?

Daud memohon kepada Tuhan agar disembunyikan dari musuh yang dahsyat. Mereka
melakukan kejahatan kepada Daud dengan
kata-kata tajam dan memasang perangkap
dengan tujuan yang jahat. Daud bermazmur
bahwa Allah menembak mereka dengan panah,
dan Ia membuat mereka tergelincir karena lidah
mereka.

yang menajamkan lidahnya seperti pedang,
yang membidikkan kata yang pahit seperti
panah (4)
Banyak orang berkata dengan kata-kata tajam
seperti pedang untuk menyakiti orang lain dan
hancurkannya. Mereka membela diri dengan
berkata bahwa aku hanya berkata fakta. Tetapi
sebenarnya dengan maksud yang jahat.
Sekalipun fakta, kata-kata demikian itu menjadi
seperti pedang dan panah.

Praktek Jangan menyakiti orang lain dengan kata-kata tajam
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Selasa

Engkau suruh mendekat
untuk diam di pelataran-Mu
Mazmur 65:1~14

1

Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Nyanyian. 2 Bagi
-Mulah puji-pujian di Sion, ya Allah; dan kepada-Mulah
orang membayar nazar. 3 Engkau yang mendengarkan doa.
Kepada-Mulah datang semua yang hidup 4 karena bersalah.
Bilamana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan
kami, Engkaulah yang menghapuskannya. 5 Berbahagialah
orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat
untuk diam di pelataran-Mu! Kiranya kami menjadi kenyang
dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang
kudus. 6 Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan
dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang
menyelamatkan kami, Engkau, yang menjadi kepercayaan
segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh; 7
Engkau, yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan
8
-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan;
Engkau, yang meredakan deru lautan, deru gelombanggelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa! 9 Sebab itu
orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada
tanda-tanda mujizat-Mu; tempat terbitnya pagi dan petang
Kaubuat bersorak-sorai. 10 Engkau mengindahkan tanah itu,
mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya.
Batang air Allah penuh air; Engkau menyediakan gandum
bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya: 11
Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi
gumpalan-gumpalan tanahnya, dengan dirus hujan Engkau
menggemburkannya;
Engkau
memberkati
tumbuhtumbuhannya. 12 Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak; 13 tanah-tanah
padang gurun menitik, bukit-bukit berikatpinggangkan soraksorai; 14 padang-padang rumput berpakaikan kawanan
kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum,
semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi.
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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 mengaku tentang sendiri?

2. Bagaimana bermazmur tentang perlindungan
Tuhan?

Daud sedang memuji Tuhan, membayar nazar
dan berdoa untuk datang kepada Tuhan. Daud
mengaku bahwa melakukan demikian itu karena bersalah. Sehingga dia memohon menghapuskan semua dosanya. Tuhan akan memilih
dia dan menyuruh mendekat untuk diam di
pelataran-Nya. Ia melindunginya dengan kuasa
-Nya dahsyat. Semua tanah, sungai sampai
alur bajaknya akan dipenuhi air, kasih karuniaNya. Semuanya akan bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi sebab kasih setia-Nya berlimpah.

karena bersalah. Bilamana pelanggaranpelanggaran kami melebihi kekuatan kami,
Engkaulah yang menghapuskannya (4)
Semua orang yang memohon pertolongan
Tuhan harus demikian. Siapapun tidak boleh
memohon upah kepada Tuhan seperti
menuntut hak. Kita harus mengaku bersalah
dan hanya memohon pengampunan Tuhan
yang cuma-cuma. Jika tidak begitu kita tidak
bisa menanggung upah dosa.

Praktek Berbagi kasih karunia Tuhan yang berlimpah dengan orang lain
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Rabu

Tuhan memurnikan umat-Nya
Mazmur 66:1~20

1

Untuk pemimpin biduan. Nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah
bagi Allah, hai seluruh bumi, 2 mazmurkanlah kemuliaan namaNya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian! 3 Katakanlah kepada
Allah: "Betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu; oleh sebab
kekuatan-Mu yang besar musuh-Mu tunduk menjilat kepadaMu. 4 Seluruh bumi sujud menyembah kepada-Mu, dan bermazmur bagi-Mu, memazmurkan nama-Mu." Sela 5 Pergilah
dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah; Ia dahsyat dalam perbuatan-Nya terhadap manusia: 6 Ia mengubah laut menjadi
tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi
sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia, 7 yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang mata-Nya
mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak
dapat meninggikan diri. Sela 8 Pujilah Allah kami, hai bangsabangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepada-Nya! 9 Ia
mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. 10 Sebab Engkau telah menguji kami, ya
Allah, telah memurnikan kami, seperti orang memurnikan perak.
11
Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan
beban pada pinggang kami; 12 Engkau telah membiarkan orangorang melintasi kepala kami, kami telah menempuh api dan air;
tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. 13 Aku
akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korbankorban bakaran, aku akan membayar kepada-Mu nazarku, 14
yang telah diucapkan bibirku, dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. 15 Korban-korban bakaran dari binatang gemuk
akan kupersembahkan kepada-Mu, dengan asap korban dari
domba-domba jantan; aku akan menyediakan lembu-lembu dan
kambing-kambing jantan. Sela 16 Marilah, dengarlah, hai kamu
sekalian yang takut akan Allah, aku hendak menceritakan apa
yang dilakukan-Nya terhadap diriku. 17 Kepada-Nya aku telah
berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan
pujian. 18 Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. 19 Sesungguhnya, Allah telah
mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. 20
Terpujilah Allah, yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya dari padaku.
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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 Tuhan memurnikan umat-Nya?

Penulis berkata kepada bumi akan bersoraksorai bagi Allah. Musuh-Nya akan tunduk,
seluruh bumipun akan sujud menyembah kepada-Nya. Tuhan pernah mengubah laut dan
sungai menjadi tanah kering. Umat-Nya berjalan kaki menyeberang itu. Namun Ia juga
menguji mereka seperti memurnikan perak.
Orang Israel pernah mengalami kesulitan seperti dalam jaring, mengenakan beban pada
pinggang. Juga telah menempuh api dan air.
Namun akhirnya mereka menjadi bebas dan
masuk ke tanah yang berlimpah-limpah. Jadi
mereka mempersembahkan dengan korban
dan memuji Tuhan sebab tidak menolak doa
dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya dari
pada mereka.

Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah,
telah memurnikan kami, seperti orang
memurnikan perak (10)
Bisa saja kesusahan akan bertamba, seperti
dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang, menempuh api dan air. Tetapi semua
orang yang percaya Tuhan menyertai, dan
menahan dirinya, pasti akan berdiri di hadapan
Tuhan dengan iman murni yang seperti memurnikan perak.

Praktek Sekalipun diuji untuk memurnikan, percaya dan mengaku bahwa Tuhan menyertai
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Kiranya bangsa-bangsa semuanya
bersyukur kepada-Mu

Kamis

Mazmur 67:1~8
1

Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi.
2

Mazmur. Nyanyian.

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Kiranya Allah mengasihani kita dan

memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajahNya, Sela

3

supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan kesela-

matan-Mu di antara segala bangsa.

4

Kiranya bangsa-bangsa

bersyukur kepada-Mu, ya Allah; kiranya bangsa-bangsa
semuanya bersyukur kepada-Mu.

5

Kiranya suku-suku bang-

sa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah
bangsa-bangsa dengan adil, dan menuntun suku-suku bangsa
di atas bumi. Sela

6

Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepa-

da-Mu, ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu.

7

Tanah telah memberi hasilnya; Allah,

Allah kita, memberkati kita.

8

Allah memberkati kita; kiran-

ya segala ujung bumi takut akan Dia!
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Penulis menyanyi tentang apa?

Kalimat ini diambil dari doa Musa yang memohon kasih karunia dan perlindungan Tuhan (Bil
6:24~26). Penulis mengharap akan jalan-Nya
dikenal di bumi, dan keselamatan-Nya di antara
bangsa. Semua suku bangsa akan memuji
Tuhan dan diperintahkan dengan keadilan
Tuhan. Dan segala ujung bumi takut akan
Tuhan sebab Ia memberkati Israel.

Kiranya bangsa-bangsa (4)
kiranya suku-suku bangsa (5,6)
Tuhan bukan Allah hanya bagi Israel, melainkan Ia pencipta segalanya dan semua berkatnya dari Tuhan. Memang Tuhan akan
menghukum bangsa-bangsa (5) tetapi hukumannya dengan adil. Dan rencana-Nya bukan
membinasakan melainkan memerintah segala
bangsa. Kita harus memberitakan ini kepada
dunia.

Praktek Memberitakan pemerintahan Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal
Tuhan

13

Jumat

Allah bangkit dan
naik ke tempat tinggi
Mazmur 68:1~19

1

Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Nyanyian. 2 Allah
bangkit, maka terseraklah musuh-musuh-Nya, orang-orang yang
membenci Dia melarikan diri dari hadapan-Nya. 3 Seperti asap
hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah
orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. 4 Tetapi orang-orang
benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. 5 Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah
nama-Nya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi
awan-awan! Nama-Nya ialah TUHAN; beria-rialah di hadapanNya! 6 Bapa bagi anak yatim dan Pelindung bagi para janda,
itulah Allah di kediaman-Nya yang kudus; 7 Allah memberi
tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara, Ia mengeluarkan orang-orang tahanan, sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. 8 Ya Allah,
ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika
Engkau melangkah di padang belantara, Sela 9 bergoncanglah
bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah; Sinai
bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. 10 Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah; Engkau memulihkan tanah
milik-Mu yang gersang, 11 sehingga kawanan hewan-Mu
menetap di sana; dalam kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. 12 Tuhan menyampaikan
sabda; orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan
tentara yang besar: 13 Raja-raja segala tentara melarikan diri,
melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan.
14
Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayapsayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan
emas berkilau-kilauan. 15 Ketika Yang Mahakuasa menyerakkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas gunung Zalmon. 16
Gunung Allah gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak gunung Basan itu! 17 Hai gunung-gunung yang berpuncak
banyak, mengapa kamu menjeling cemburu, kepada gunung
yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukan-Nya?
Sesungguhnya TUHAN akan diam di sana untuk seterusnya! 18
Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya; Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus! 19
Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanantawanan; Engkau telah menerima persembahan-persembahan di
antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk
diam di sana, ya TUHAN Allah.
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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. Tuhan melindungi siapa?

Daud menyanyikan Tuhan yang dahsyat, yang
menyerakkan musuh-musuh-Nya. Orang fasik
telah binasa di hadapan Tuhan. Tetapi orang
benar bersukacita di hadapan Tuhan. Ia
melindungi anak yatim, janda dan orang-orang
miskin. Tetapi orang yang melawan dan rajaraja segala tentara melarikan diri. Kemudian
Tuhan akan naik ke Gunung Allah dan menerima persembahan dari semua orang.

Bapa bagi anak yatim dan Pelindung bagi
para janda (5)
Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru,
anak yatim dan janda melambangkan orang
yang lemah dan tidak cukup kekuatan untuk
menjaga dirinya sendiripun. Tetapi Tuhan
sering memperhatikan mereka dan melindungi
mereka. Yakobus juga berkata bahwa ibadah
yang murni ialah mengunjungi yatim piatu dan
janda-janda dalam kesusahan mereka (Yak
1:27).

Praktek Menolong orang-orang yang lemah dengan hati Tuhan
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Sabtu

Tuhan menanggung bagi kita
Ia adalah keselamatan kita
Mazmur 68:20~36

20

Terpujilah Tuhan! Hari demi hari Ia menanggung bagi
kita; Allah adalah keselamatan kita. Sela 21 Allah bagi kita
adalah Allah yang menyelamatkan, ALLAH, Tuhanku, memberi keluputan dari maut. 22 Sesungguhnya, Allah meremukkan kepala musuh-Nya, tempurung kepala yang berambut
dari orang yang tetap hidup dalam kesalahan-kesalahannya.
23
Tuhan telah berfirman: "Dari Basan akan Kubawa kembali, akan Kubawa kembali dari tempat yang dalam, 24 supaya
engkau membasuh kakimu dalam darah, dan lidah anjinganjingmu mendapat bagiannya dari pada musuh." 25 Orang
melihat perarakan-Mu, ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku,
ke dalam tempat kudus. 26 Di depan berjalan penyanyipenyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengahtengah dayang-dayang yang memalu rebana. 27 "Dalam
jemaah pujilah Allah, yakni TUHAN, hai kamu yang berasal
dari sumber Israel!" 28 Itu Benyamin, yang bungsu, yang
berjalan di depan mereka, pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka
Naftali. 29 Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah, tunjukkanlah kekuatan-Mu, ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi
kami. 30 Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepada-Mu. 31 Hardiklah binatangbinatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasapenguasa bangsa-bangsa! Injaklah mereka yang mengejar
perak; serakkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang! 32
Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga, Etiopia
bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. 33 Hai
kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan; Sela 34 bagi Dia yang berkendaraan
melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengar35
kan suara-Nya, suara-Nya yang dahsyat!
Akuilah
kekuasaan Allah; kemegahan-Nya ada di atas Israel,
kekuasaan-Nya di dalam awan-awan. 36 Allah adalah
dahsyat dari dalam tempat kudus-Nya; Allah Israel, Dia
mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya.
Terpujilah Allah!
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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. Menurut penulis, siapa Tuhan?

2. Siapa-siapa akan memuliakan Tuhan?

Penulis mengaku tentang Tuhan dengan kata
"Hari demi hari Ia menanggung bagi kita; Allah
adalah keselamatan kita." Setelah membinasakan musuh, Tuhan perarakan ke dalam tempat
kudus. Ketika di depan berjalan penyanyipenyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi,
di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu
rebana. Pemuka-pemuka Yehuda, pemukapemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali dan
penguasa dari Mesir, Etiopia dan kerajaankerajaan lain akan datang kepada-Nya dan
memuliakan-Nya. Demikianlah penulis mengekspresikan memuji kekuasaan dan kekuatan
Tuhan.

Hardiklah binatang-binatang di teberau.. (30)
Biasanya buaya di sungai Nil melambangkan
kerajaan Mesir dan binatang-binatang lain
melambangkan bangsa-bangsa lain. Tuhan
akan mengadili mereka semua dan akan memerintahkan. Inilah rencana Tuhan.

Praktek Memuji Tuhan dan menanggung sesama seperti Tuhan
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Bahan PA

Mazmur 64:1~10 (Senin)
Sharing

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

Ice Break

“Yang paling tajam di dalam dunia”
1. Apakah ada pengalaman mengeluarkan darah sebab ditusuk dengan alat tajam?
(Share)
2. Menurut anda, apa yang paling tajam di dunia ini?

Baca Teks
1. Daud memohon sembunyikan dari siapa? (1,2)

2. Bagaimana perbuatan mereka terhadap Daud? (3~6)

3. Bagaimana Daud menulis tentang respon Tuhan terhadap mereka? (7~10)

Bacaan
Lebih luas

Mazmur
52:1~3,
57:4
Yakobus
3:14

Dari mana keluar kata-kata tajam seperti pedang dan panah?
Hati yang jahat, pikiran yang ingin membinasakan orang lain, iri hati dan mementingkan diri itu menjadi penyebab kata-kata tajam. Orang-orang katakan "Bukan
untuk menyakitinya melainkan memberi saran untuk mendirikannya." Tetapi kalau
ketika berkata itu, anda merasa puas dan menjadi senang, itu bukan memberi saran,
melainkan melemparkan pedang dan panah dengan kata-kata tajam. Sebenarnya
hati diri sendiri lebih susah dan sakit ketika memberi saran yang tajam kepada
orang lain. Kata-kata tajam harus menusuk hati dri sendiri, bukan hati orang lain.

Aplikasi
Share pengalaman yang menyakiti orang lain dengan kata-kata tajam. Selama
minggu ini jaga mulut dari kata-kata tajam.
Kesimpulan dan mengambil keputusan PR Praktek. Sharing pokok doa.
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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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