Mazmur
(10)

Perubahan Hidup Orang Kristen Dalam Firman Tuhan

Orang-orang membedakan tempat yang sepi
dan tempat yang rame dengan tingkat desibel.
Ngmong-ngomong dengan suara kecil, kira-kira
20 dB. Di perpustakaan biasa tingkat desibelnya
30 dB. Suara di kantor atau suara hujan menjadi
50 dB. Kira-kira 90 db ke atas susah komunikasi
seperti di dalam pabrik atau di sebelah mesin
pangkas rumput. Kalau tingkat suaranya 120 dB
ke atas, orang-orang merasa sakit telinga.
Suara mobil daruratnya seperti itu. Jadi suara
perempuan yang berteriak atau suara nangis
bayi harus lebih ke atas 120 dB. Dan harus
diposisikan dalam 2000~5000 Hz. Kalau orang
biasa sengaja bersuara demikian, akan hilang
suara. Namun dalam darurat, mereka bisa
mengeluarkan suara demikian. Orang-orang
berteriak supaya menyelamatkan dari rumah
yang sedang terbakar, supaya diselamatkan
dari tenggelam air. Orang percayapun berkata
"Kita harus berdoa demikian ini dengan suara
keras dan sungguh hati!" Sebagiannya benar,
namun sebagiannya salah. Kita harus berdoa
dengan sesungguhnya, tetapi bukan dengan
suara yang bisa mendengar telinga, melainkan
suara hati untuk berkomunikasi dengan Tuhan
sebagai Roh. Pentingnya desibel dan Hz secara
rohani.

Tema

Orang yang tenggelam
berseru-seru
kepada Tuhan
Bacaan Minggu

Mazmur 69~74

PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

Orang yang tenggelam berseru-seru kepada Tuhan - Mazmur (10)

Daud memohon pertolongan kepada Tuhan seperti orang yang tenggelam di air. Dia berdoa agar menyelamatkannya dari orang-orang memakankan pahit dan asam, dan akan menghukum mereka. Daud
memuji Tuhan akan melindungi orang Israel dan tidak meninggalkan mereka pada waktu memeprsembahkan korban peringatan. Kemudian Salomo memohon akan memberi hukum Tuhan dan keasilan Tuhan kepada dirinya. Kemudian tertulis mazmur Asaf. Dia cemburu kepada pembual-pembual, tetapi
akhirnya memahami hukuman Tuhan. Kemudian dia mohon menghukum Babel yang membinasakan Yerusalem.

Message Minggu

Matius 14:22~33

Pada saat darurat, orang-orang megeluarkan
kekuatan yang luar biasa. Mereka melompat
tembok yang tinggi, lari cepat seperti atlet dan
menaikan barang yang berat. Namun kalau
seorang tenggelam, sekalipun mengeluarkan
kekuatan luar biasa, tidak bisa menyelamatkan
diri. Sehingga mereka hanya berteriak "Tolong,
selamatkan!" Di dalam Alkitab juga dituliskan
suara mereka yang meminta tolong.
Gelombang pasang menghanyutkan aku
Daud sering mengaku imannya dan bermazmur
bagi Tuhan, namun dia terus hidup dalam
kesusahan. Dia dikejar oleh raja Saul, dan Absalom, anaknya. Dia telah mengalami kondisi yang
gelombang pasang menghanyutkannya. Di dalam
Mazmur 69:3, dia mengaku "Aku tenggelam ke
dalam rawa yang dalam, aku telah terperosok ke
air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku." Dia merasa seperti tenggelam, dan
berteriak "Tolong. Aku sedang tenggelam!" Dia
tidak bisa mencari harapan, namun berkata
"Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya
jangan aku tenggelam, biarlah aku dilepaskan
dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air
yang dalam!" (Maz 69:15). Orang-orang mencari
penolong dari antara manusia yang tidak mampu
untuk menyelamatkannya, tetapi Daud berteriak
kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya.
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Tenanglah! Aku ini, jangan takut!
Yesus pergi kepada murid-murid-Nya yang dalam
gelombang pasang tinggi seperti Daud. Yesus
datang kepada murid-murid yang ada dalam
perahu. Mereka sedang susah dan takut karena
diombang-ambingkan gelombang. Tetapi muridmurid menjadi lebih takut karena mereka melihat
Yesus sebagai hantu. Ketika Yesus berkata
"Tenanglah! Aku ini, jangan takut!" Itu maksudnya
dilepaskan dari semua ketakutan. Dan saat itu,
Petrus berkata "Tuhan, suruhlah aku datang
kepada-Mu berjalan di atas air." Yesus berkata
"Datanglah!" Itu maksudnya, tidak usah takut
sekalipun di dalam angin badai dan dalam air
gelombang tinggi. Namun Petrus segera
tenggelam sebab marasa takut dan bertriak
"Tuhan, tolonglah aku!"
Kalau Petrus tetap memegang kata Yesus
"Tenanglah, jangan takut!", dia tidak tenggelam
ke air. Namun inilah realisasi hidup kita.
Sekalipun datang angin kencang di dalam kehidupan kita, tidak usah berteriak sebab Yesus
menyertai sambil berkata "Jangan takut!" Namun
kita tetap tenggelam di dalam kolam ketakutan,
dan berteriak kepada Tuhan supaya kelihatnya
beriman. Tegukanlah hatimu dengan keyakian
kekuatan-Nya dan penyertaan-Nya. Dan
tenanglah, jangan takut!

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

Air telah naik sampai ke leher
Mazmur 69:1~19

1

Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Bunga bakung. Dari
Daud. 2 Selamatkanlah aku, ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku! 3 Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam,
tidak ada tempat bertumpu; aku telah terperosok ke air yang
dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. 4 Lesu aku
karena berseru-seru, kerongkonganku kering; mataku nyeri
karena mengharapkan Allahku. 5 Orang-orang yang membenci
aku tanpa alasan lebih banyak dari pada rambut di kepalaku;
terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan
aku, yang memusuhi aku tanpa sebab; aku dipaksa untuk
mengembalikan apa yang tidak kurampas. 6 Ya Allah, Engkau
mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak
tersembunyi bagi-Mu. 7 Janganlah mendapat malu oleh karena
aku orang-orang yang menantikan Engkau, ya Tuhan, ALLAH
semesta alam! Janganlah kena noda oleh karena aku orang-orang
yang mencari Engkau, ya Allah Israel! 8 Sebab oleh karena
Engkaulah aku menanggung cela, noda meliputi mukaku. 9 Aku
telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing
bagi anak-anak ibuku; 10 sebab cinta untuk rumah-Mu
menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah
menimpa aku. 11 Aku meremukkan diriku dengan berpuasa,
tetapi itupun menjadi cela bagiku; 12 aku membuat kain kabung
menjadi pakaianku, aku menjadi sindiran bagi mereka. 13 Aku
menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang,
dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. 14
Tetapi aku, aku berdoa kepada-Mu, ya TUHAN, pada waktu
Engkau berkenan, ya Allah; demi kasih setia-Mu yang besar
jawablah aku dengan pertolongan-Mu yang setia! 15 Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam, biarlah
aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku, dan dari
air yang dalam! 16 Janganlah gelombang air menghanyutkan
aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di
atasku. 17 Jawablah aku, ya TUHAN, sebab kasih setia-Mu baik,
berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar! 18 Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku
tersesak; segeralah menjawab aku! 19 Datanglah kepadaku,
tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku.
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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 kondisinya?

Menurut Daud, dia sedang ada dalam kondisi
tenggelam dan gelombang pasang
menghanyutkannya. Sehingga dia berteriak
sampai kerongkongannya kering dan matanya
nyeri. Dia merasa menjadi orang luar bagi
saudara-saudaranya dan bagi anak-anak ibunya. Daud mengaku kondisinya seperti
tenggelam dalam lumpur, air yang dalam, dan
memohon jawaban Tuhan akan menyelamatkan dari musuhnya.

sebab air telah naik sampai ke leherku! (2)
Jika demikian orang-orang merasa hampir mati.
Daud merasa begitu bahaya seperti tenggelam
dalam air yang dalam. Seperti orang-orang
tenggelam berteriak, Daud memanggil Tuhan
dengan sungguh hati.

Praktek Jangan berseru seperti tenggelam dan hanya mencari Tuhan saja
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Senin

Aku ini tertindas dan kesakitan,
keselamatan dari pada-Mu
Mazmur 69:20~37

20

Engkau mengenal celaku, maluku dan nodaku; semua
lawanku ada di hadapan-Mu. 21 Cela itu telah mematahkan
hatiku, dan aku putus asa; aku menantikan belas kasihan,
tetapi sia-sia, menantikan penghibur-penghibur, tetapi tidak
kudapati. 22 Bahkan, mereka memberi aku makan racun, dan
pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur
asam. 23 Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi
jerat, dan selamatan mereka menjadi perangkap. 24 Biarlah
mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat;
buatlah pinggang mereka goyah senantiasa! 25 Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas mereka, dan biarlah murka-Mu yang
menyala-nyala menimpa mereka. 26 Biarlah perkemahan
mereka menjadi sunyi, dan biarlah kemah-kemah mereka
tidak ada penghuninya. 27 Sebab mereka mengejar orang
yang Kaupukul, mereka menambah kesakitan orang-orang
yang Kautikam. 28 Tambahkanlah salah kepada salah mereka, dan janganlah sampai Engkau membenarkan mereka! 29
Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah
mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang
benar! 30 Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan
dari pada-Mu, ya Allah, kiranya melindungi aku! 31 Aku
akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur; 32 pada pemandangan
Allah itu lebih baik dari pada sapi jantan, dari pada lembu
jantan yang bertanduk dan berkuku belah. 33 Lihatlah, hai
orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah; kamu
yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali! 34 Sebab
TUHAN mendengarkan orang-orang miskin, dan tidak memandang hina orang-orang-Nya dalam tahanan. 35 Biarlah
langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang
bergerak di dalamnya. 36 Sebab Allah akan menyelamatkan
Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang
diam di sana dan memilikinya; 37 anak cucu hamba-hambaNya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai
nama-Nya akan diam di situ.
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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 tindakan mereka yang memusuhi
Daud?
2. Bagaimana Daud memohon kepada Tuhan?

Daud berkata bahwa Tuhan mengenal cela dan
malunya, dan siapa lawannya. Mereka tidak
mengasihani Daud, dan memberi makan racun,
dan minuman asam. Sehingga Daud memohon
supaya mata mereka menjadi gelap, pinggang
mereka goyah senantiasa, dan mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Kemudian dia
memohon lagi supaya Tuhan melindungi orang
yang tertindas dan dalam penyakit.

Sebab TUHAN mendengarkan orang-orang
miskin... (34)
Daud tetap membandingkan dirinya dengan
orang fasik. Daud termasuk orang miskin dan
tertindas. Mereka orang fasik yang menindas
orang miskin. Namun ini juga salah satu
pengakuan bahwa tidak bisa hidup di luar
perlindungan Tuhan.

Praktek Mengaku dengan rendah hati dan miskin kepada Tuhan
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Selasa

Daud memohon pertolongan
dengan mempersembahkan korban
Mazmur 70:1~6

1

Untuk pemimpin biduan. Dari Daud, pada waktu mem-

persembahkan korban peringatan.

2

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Ya Allah, bersegeralah

melepaskan aku, menolong aku, ya TUHAN!

3

Biarlah

mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut
nyawaku; biarlah mundur dan kena noda mereka yang
mengingini kecelakaanku;

4

biarlah berbalik karena malu
5

mereka yang mengatakan: "Syukur, syukur!"

Biarlah

bergirang dan bersukacita karena Engkau semua orang yang
mencari Engkau; biarlah mereka yang mencintai keselamatan
dari pada-Mu selalu berkata: "Allah itu besar!"

6

Tetapi aku

ini sengsara dan miskin--ya Allah, segeralah datang!
Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku; ya TUHAN, janganlah lambat datang!
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Dalam situasi apa Daud bermazmur?

Daud bermazmur pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Kira-kira
setelah menjadi pemenang. Namun dia bermazmur bahwa Tuhan melepaskan dan menolongnya. Sebenarnya musuh-musuhnya dan
orang-orang melawan Daud telah mendapat
malu dan tersipu-sipu. Namun Daud tetap
merendahkan diri sebagai orang miskin dan
sengsara, dan mengaku bahwa Tuhanlah yang
menolongnya dan meluputkannya. Sebab dia
ingin bermazmur bahwa ia diselamatkan hanya
oleh kekuatan-Nya.

biarlah berbalik karena malu mereka yang
mengatakan: "Syukur, syukur!" (4)
Musuh-musuh mengolok-olokkan orang
percaya seperti ini. "Oh begitu. Syukurlah
Tuhanmu. Lihat aja!" Tetapi ini sama seperti
mengolok-olokkan Tuhan. Namun Yesus telah
mengampuni mereka yang mengolok-olokkanNya di atas salib. Manusia biasa tidak mungkin
begitu. Tetapi orang percaya harus mengikuti
jalan Yesus.

Praktek Mengaku kepada orang lain bahwa semua hasil dalam kehidupan hanya dari
Tuhan
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Rabu

Lidahku juga menyebut-nyebut
keadilan-Mu sepanjang hari
Mazmur 71:1~24

1

Pada-Mu, ya TUHAN, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku
mendapat malu. 2 Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh
karena keadilan-Mu, sendengkanlah telinga-Mu kepadaku dan
selamatkanlah aku! 3 Jadilah bagiku gunung batu, tempat
berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku; sebab
Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. 4 Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang
lalim dan kejam. 5 Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya ALLAH. 6 Kepada-Mulah aku
bertopang mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku
dari perut ibuku; Engkau yang selalu kupuji-puji. 7 Bagi banyak
orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. 8 Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadaMu, dengan penghormatan kepada-Mu sepanjang hari. 9 Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku
apabila kekuatanku habis. 10 Sebab musuh-musuhku berkata-kata
tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding
bersama-sama 11 dan berkata: "Allah telah meninggalkan dia,
kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia!" 12
Ya Allah, janganlah jauh dari padaku! Allahku, segeralah menolong aku! 13 Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orangorang yang memusuhi jiwaku; biarlah berselubungkan cela dan
noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku! 14 Tetapi aku
senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepada-Mu;
15
mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang
dari pada-Mu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. 16 Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan
ALLAH, hendak memasyhurkan hanya keadilan-Mu saja! 17 Ya
Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai
sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib; 18 juga
sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah
meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada
angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan
datang. 19 Keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang
telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah, siapakah seperti
Engkau? 20 Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak
kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku
kembali. 21 Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. 22 Akupun mau menyanyikan syukur bagiMu dengan gambus atas kesetiaan-Mu, ya Allahku, menyanyikan
mazmur bagi-Mu dengan kecapi, ya Yang Kudus Israel. 23 Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagi-Mu, juga
jiwaku yang telah Kaubebaskan. 24 Lidahku juga menyebutnyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu
dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku.
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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. Apa yang Daud mohon kepada Tuhan?

Daud memohon kepada Tuhan akan tidak
mendapat malu dan lepaskan dari yang jahat.
Dia mengaku bahwa baginya Tuhan menjadi
gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkannya. Daud berkata
"Kepada-Mulah aku bertopang mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari
perut ibuku." Dan memohon kepada-Nya akan
tidak meninggalkannya sampai masa tuanya.
Sekalipun Daud telah mengalami kesusahan
besar dan malapetaka, dia tahu bahwa Tuhan
akan menghidupkannya kembali dan
menaikannya kembali. Sehingga dia akan
menyebut-nyebut keadilan Tuhan sepanjang
hari.

Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku,
ya Allah, janganlah meninggalkan aku (18)
Banyak orang merasa takut akan Tuhan
meninggalkan dirinya sebab tidak lagi berguna.
Tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ini
fakta. Jika tidak yakin, itu menjadi tanda bahwa
imanmu tidak kokoh.

Praktek Memuji Tuhan sebab tidak meninggalkan kita sekalipun menjadi tidak berguna
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Kamis

Berikanlah hukum-Mu dan
keadilan-Mu kepada putera raja
Mazmur 72:1~20

1

Dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan
keadilan-Mu kepada putera raja! 2 Kiranya ia mengadili umatMu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan
hukum! 3 Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera
bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran! 4 Kiranya ia
memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras! 5 Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan
selama ada bulan, turun-temurun! 6 Kiranya ia seperti hujan
yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang
menggenangi bumi! 7 Kiranya keadilan berkembang dalam
zamannya dan damai sejahtera berlimpah, sampai tidak ada lagi
bulan! 8 Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai
Efrat sampai ke ujung bumi! 9 Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat
debu; 10 kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa
persembahan-persemb kiranya raja-raja dari Syeba dan Seba
menyampaikan upeti! 11 Kiranya semua raja sujud menyembah
kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya! 12 Sebab ia
akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong,
orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong; 13 ia
akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin, ia akan
menyelamatkan nyawa orang miskin. 14 Ia akan menebus nyawa
mereka dari penindasan dan kekerasan, darah mereka mahal di
matanya. 15 Hiduplah ia! Kiranya dipersembahkan kepadanya
emas Syeba! Kiranya ia didoakan senantiasa, dan diberkati
sepanjang hari! 16 Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di
negeri, bergelombang di puncak pegunungan; biarlah buahnya
mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan
rumput di bumi. 17 Biarlah namanya tetap selama-lamanya,
kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya
segala bangsa saling memberkati dengan namanya, dan menyebut dia berbahagia. 18 Terpujilah TUHAN, Allah Israel, yang
melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri! 19 Dan terpujilah
kiranya nama-Nya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya
kemuliaan-Nya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. 20
Sekianlah doa-doa Daud bin Isai.
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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. Apa yang Salomo mohon kepada Tuhan?

2. Bagaimana dituliskan tentang akibatnya?

Dituliskan tentang permohonan Salomo yang
meminta hukum Allah dan keadilan Allah sebagai mazmur. Dia melihatkan keinginannya
mengadili umta-Nya dengan keadilan dan
orang-orang-Nya yang tertindas dengan
hukum. Sehingga Tuhan telah janji akan
mendapat hasil sampai berlimpah, keadilan
berkembang dalam zamannya dan damai
sejahtera berlimpah, dan raja-raja akan datang
dengan persembahan. Ketika putera raja memerintah dengan hukum Tuhan, orang lemah
dan orang miskin akan dikasihani dan kerajaannya akan berkembang. Dan nama Tuhan
akan terpuji.

Kiranya ia memberi keadilan kepada orangorang yang tertindas dari bangsa itu... (4)
Kelihatannya mazmur tentang perkembangan
Salomo. Tetapi Salomo hanya sebentar waktu
saja memerintah dengan keadilan Tuhan.
Sekalipun kerajaannya berkembang secara
materi, pemerintahannya tidak adil dan benar.
Sehingga putera raja yang memerintah umatNya dengan adil itu bukan Salomo, melainkan
Yesus Kristus.

Praktek Mengikut jalan Yesus yang memelihara orang miskin
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Jumat

Kakiku terpeleset sebab aku cemburu kemujuran orang-orang fasik
Mazmur 73:1~28

1

Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang
tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. 2 Tetapi aku, sedikit
lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. 3 Sebab aku
cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran
orang-orang fasik. 4 Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat
dan gemuk tubuh mereka; 5 mereka tidak mengalami kesusahan
manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. 6 Sebab itu
mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. 7
Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka
meluap-luap dengan sangkaan. 8 Mereka menyindir dan mengatangatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan
tinggi hati. 9 Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah
mereka membual di bumi. 10 Sebab itu orang-orang berbalik kepada
mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. 11
Dan mereka berkata: "Bagaimana Allah tahu hal itu, adakah pengetahuan pada Yang Mahatinggi?" 12 Sesungguhnya, itulah orangorang fasik: mereka menambah harta benda dan senang selamanya!
13
Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, dan
membasuh tanganku, tanda tak bersalah. 14 Namun sepanjang hari
aku kena tulah, dan kena hukum setiap pagi. 15 Seandainya aku
berkata: "Aku mau berkata-kata seperti itu," maka sesungguhnya
aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. 16 Tetapi ketika
aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di
mataku, 17 sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, dan
memperhatikan kesudahan mereka. 18 Sesungguhnya di tempattempat licin Kautaruh mereka, Kaujatuhkan mereka sehingga hancur. 19 Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh
karena kedahsyatan! 20 Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya
Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka Kaupandang hina. 21 Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk
rasanya, 22 aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di
dekat-Mu. 23 Tetapi aku tetap di dekat-Mu; Engkau memegang
tangan kananku. 24 Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan
kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. 25 Siapa
gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak
ada yang kuingini di bumi. 26 Sekalipun dagingku dan hatiku habis
lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamalamanya. 27 Sebab sesungguhnya, siapa yang jauh dari pada-Mu
akan binasa; Kaubinasakan semua orang, yang berzinah dengan
meninggalkan Engkau. 28 Tetapi aku, aku suka dekat pada Allah;
aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan ALLAH, supaya
dapat menceritakan segala pekerjaan-Nya.
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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 sedikit lagi maka kaki Asaf terpeleset?
2. Apa pengakuannya setelah masuk ke tempat
kudus Allah?
Asaf percaya bahwa Allah itu baik bagi orang tulus
hati dan bersih hati. Namun sedikit lagi kakinya
terpeleset, nyarisnya tergelincir sebab melihat
kemujuran orang-orang fasik. Kelihatannya mereka tetap sehat, tidak sakit dan tidak mengalami
kesusahan manusia dan tidak kena tula. Sehingga
mereka berbicara dengan tinggi hati "Bagaimana
Allah tahu hal itu, adakah pengetahuan pada Yang
Mahatinggi?" Jadi pemazmur berkata "Sia-sia
sama sekali aku mempertahankan hati yang
bersih, dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah." Tetapi ketika dia masuk ke dalam tempat
kudus Allah, dia baru sadar bahw Tuhan
menghancurkan mereka. Kemudian Asaf baru
mengaku siapapun yang jauh dari Tuhan akan
binasa, dan akan menaruh tempat perlindungannya pada Tuhan dan menceritakan segala
pekerejaan-Nya.
sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah,
dan memperhatikan kesudahan mereka (17)
Maksudnya setelah masuk ke tempat kudus,
dia baru paham rencana Tuhan tentang mereka. Ketika kita menghadap Tuhan dalam renungan atau ibadah, kita baru mengerti rencana
Tuhan seperti Asaf. Pada saat melihat keadaan
langsung, kelihatannya orang fasik sukses dan
kemujuran. Tetapi melihat dengan pandangan
Tuhan, kita sadar akan mereka dibinasakan
oleh Tuhan.
Praktek Sekalipun iri karena kesuksesan orang fasik, tidak mengikuti jalan mereka
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Sabtu

lakukanlah perjuangan-Mu!
Ingatlah akan cela kepada-Mu
Mazmur 74:1~23

1

Nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa, ya Allah, Kaubuang
kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murka-Mu terhadap
kambing domba gembalaan-Mu? 2 Ingatlah akan umat-Mu yang
telah Kauperoleh pada zaman purbakala, yang Kautebus menjadi
bangsa milik-Mu sendiri! Ingatlah akan gunung Sion yang
Engkau diami. 3 Ringankanlah langkah-Mu ke tempat yang
rusak terus-menerus; segala-galanya telah dimusnahkan musuh
di tempat kudus. 4 Lawan-lawan-Mu mengaum di tempat pertemuan-Mu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai
tanda. 5 Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi
sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat, 6 dan sekarang
ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan
beliung; 7 mereka menyulut tempat kudus-Mu dengan api,
mereka menajiskan tempat kediaman nama-Mu sampai pada
tanah; 8 mereka berkata dalam hatinya: "Baiklah kita menindas
mereka semuanya!" Mereka membakar segala tempat pertemuan
Allah di negeri. 9 Tanda-tanda kami tidak kami lihat, tidak ada
lagi nabi, dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa
lama lagi. 10 Berapa lama lagi, ya Allah, lawan itu mencela, dan
musuh menista nama-Mu terus-menerus? 11 Mengapa Engkau
menarik kembali tangan-Mu, menaruh tangan kanan-Mu di
dada? 12 Namun Engkau, ya Allah adalah Rajaku dari zaman
purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. 13
Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatan-Mu, yang
memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. 14
Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan, yang
memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang
belantara. 15 Engkaulah yang membelah mata air dan sungai;
Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. 16 Punya-Mulah siang, punya-Mulah juga malam.
Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. 17
Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau
dan musim hujan Engkaulah yang membuat-Nya. 18 Ingatlah
ini: musuh mencela, ya TUHAN, dan bangsa yang bebal itu
menista nama-Mu. 19 Janganlah berikan nyawa merpati-Mu
kepada binatang liar! Janganlah lupakan terus-menerus nyawa
orang-orang-Mu yang tertindas! 20 Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang
kekerasan. 21 Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin
memuji-muji nama-Mu. 22 Bangunlah, ya Allah, lakukanlah
perjuangan-Mu! Ingatlah akan cela kepada-Mu dari pihak orang
bebal sepanjang hari. 23 Janganlah lupa suara lawan-Mu, deru
orang-orang yang bangkit melawan Engkau, yang terus-menerus
makin keras.
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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. Asaf bermazmur tentang situasi apa?

2. Apa yang pemazmur mohon kepada Tuhan?

Asaf bermazmur tentang Yerusalem yang
dibinasakan oleh pasukan Babel. Ukir-ukiran di
dalam tempat Kudus telah dipalu, dan tempat
Kudus disulut dengan api. Di tempat pertemuan
Tuhan telah mendirikan panji-panji mereka dan
segala tempat itu dibakar. Tidak ada lagi nabinabi. Siapapun tidak tahu akan berapa lama
lagi situasi demikian. Dalam situasi ini pemazmur memohon kepada Tuhan menghukum
mereka dan menyelamatkan umat-Nya. Sama
seperti Tuhan telah memecahkan kepala ularular naga di atas muka air, Ia akan membinasakan musuh dan akan mengembalikan orangorang tertindas dan miskin sampai mereka
memuji nama-Nya.

Janganlah berikan nyawa merpati-Mu kepada binatang liar!... (19)
Merpati melambangkan binatang lemah, namun
suci. Sebaliknya Babel diumpamakan sebagai
binatang liar. Di dalam alam, binatang liar
menangkap merpati sebagai makanan. Namun
kalau Tuhan tidak mengijinkan, seekor burungpun tidak jatuh ke tanah. Sehingga pemazmur memohon perlindungan Tuhan yang
berkuasa atas alam.

Praktek Percaya Tuhan bahwa melindungi kita dari segala ancaman
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Bahan PA

Mazmur 73:1~28 (Jumat)
Sharing

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

Ice Break

“Iri hati yang adil?”
1. Apakah pernah menggosipkan orang sukses sebab dia sukses dengan cara tidak
adil?
2. Kenapa berpikir bahwa dia tidak layak sukses? (Share)

Baca Teks
1. Saat melihat kemujuran orang fasik, apa yang pemazmur rasa dan pikirkan? (1~3)

2. Apa hasil kemujuran orang fasik ? (4~12)

3. Bagaimana pemazmur mengaku tentang kehidupannya? (13~16)

4. Apa pengakuan pemazmur setelah masuk ke tempat kudus Allah? (17~27)
Bacaan
Lebih luas

Mazmur
10:4~6
Amsal
11:18~21

Bagaimana dituliskan dalam Alkitab tentang kehidupan orang fasik?
Di dalam Mazmur dan Amsal, sudah banyak kali tertulis tentang orang fasik. Namun isinya jauh beda. Sebagian besar isi di dalam Mazmur, salah satu permohonan
dari umat Allah untuk menghukum orang fasik yang menindas orang Israel.
Melainkan di dalam Amsal dituliskan kesia-siaan kehidupan orang fasik.
Kelihatannya mereka mujur, tetapi akhirnya akan dihukum dalam pengadilan Tuhan. Asaf mulai mazmur pasal 73 seperti mazmur biasa, namun akhirnya dia
mengaku seperti ajaran Amsal. Kita bisa iri hati dan menjadi cemburu ketika
melihat orang fasik berhasil dan mujur. Tetapi kita tetap akan hidup sesuai dengan
ajaran dan hikmat dari Tuhan, dan tidak akan mengikuti cara hidup mereka. Rasa
dan penmahaman, dua-duanya dari Tuhan, tetapi pentingnya mengatur dan memakai sesuai dengan rencana Tuhan. Inilah tanggung jawab orang percaya.

Aplikasi
Share pengalaman iri akan orang sukses sebab kelihatannya tidak benar dan tidak layak
sukses. Mengaku Tuhan yang adil dan percaya Tuhan akan mengatur semua dengan adil.
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

19

『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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