Mazmur
(11)

Perubahan Hidup Orang Kristen Dalam Firman Tuhan

Kira-kira 7~8 tahun yang lalu, banyak orang
main app "Talking Tom". Itu salah satu app
untuk mengubah suara diri sendiri ke suara
lucu seperti kucing kecil. Sebenarnya masa
dulu banyak anak-anak bermain balon gas helium untuk mengubah suara diri sendiri ke suara

Tema

Tuhan Menanam
Pohon anggur dari Mesir
Bacaan Minggu

Mazmur 75~80

lucu seperti app ini. Memang dalam tayangan
televisi juga sudah memakai balon gas helium
untuk membuat lucu. Orang-orang tertawa pada
waktu muncul salah satu bug. Kata bug berarti
bahwa salah satu hasil dari salah programing.
Sebenarnya maksudnya telah bersalah seperti
digigit oleh serangga. Di dalam Alkitab dituliskan cerita tentang pohon anggur yang ditanam

oleh Allah. Pohon itu menghasilkan anggur
yang asam. Sebab digigit oleh serangga dan
berpenyakit. Sebenarnya pohon itu harus
dipotong untuk tidak mempengaruhi pohon
yang lain. Orang Israel yang memberontak terhadap Tuhan dan orang percaya zaman ini diumpamakan seperti pohon anggur digigit oleh
serangga. Namun Tuhan tetap menunggu kita.
Sekalipun menghukum mereka sebentar waktu,
memberi kesempatan lagi bagi kita. Jadi
hasilkanlah buah sesuai dengan perlindungan
dan kehendak Tuhan.
PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

Tuhan Menanam pohon anggur dari Mesir - Mazmur (11)

Minggu ini kita merenungkan mazmur Asaf. Sekalipun kelihatannya orang fasik berkembang, apabila telah genap waktunya,
Tuhan akan menghakimi dengan kebenaran. Ia akan menghardik orang yang menyangka dirinya kuat, dan akan selesaikan
perang. Namun pemazmur tetap ragu-ragu sebab berpikir bahwa Tuhan sudah lupa menaruh kasihan dan janji pemulihan. Tetapi
pemazmur berkata lagi "Inilah yang menikam hatiku." Dia bermazmur tentang keinginan dan pemberontakkan Israel dengan
membandingkan kesetiaan Allah. Tuhan telah murka terhadap mereka, namun tetap menanggung jawab untuk mereka.
Sekalipun Tuhan membiarkan mereka ke tangan orang Babel, Ia menyelamatkan lagi dan meletakkan lagi di atas Sion. Asaf
memohon akan jangan perhitungkan kepada orang Israel kesalahan nenek moyang mereka, dan memelihara pohon anggur
yang Tuhan tanamkan.

Message Minggu

Yesaya 5:1~10

Kalau menanam kacang akan menghasilkan

Pohon anggur berbuah anggur yang asam

kacang dan menanam sawi akan menghasilkan

Tetapi nabi Yesaya berkata bahwa mereka diha-

sawi. Tetapi biasanya mucul bersama rumput liar

kimi sebab berbuah anggur yang asam. Tuhan

yang tidak ditanam. Kadang biji berkembang

menanam dengan pokok anggur pilihan di kebun

sampai berdaun besar, tetapi tidak berbuah. Pada

yang dicangkul sendiri (Yes 5:2). Namun pohon

saat itu penabur harus mencabut itu dan me-

anggur tidak mengasilkan buah anggur yang baik,

nanam yang baru. Tetapi ada yang tetap sabar

melainkan mengasilkan buah anggur yang asam.

sekalipun tidak berbuah, ialah Tuhan.

Karena tidak sehat, digigit oleh serangga.
Sekalipun begitu Tuhan tetap sabar dengan

Pohon anggur dari Mesir yang Tuhan tanam

pengharapan pohon itu menghasilkan anggur

Asaf mengaku kesusahan orang Israel di Babel.

yang baik. Namun mereka tetap berbuah yang

Kerajaan Yehuda telah dihancukan oleh Babel

asam. Tuhan memohon keadilan kepada orang

dan mereka mengalami banyak kesulitan dalam

Yehuda, tetapi mereka berbuat kelaliman dan

pembuangan. Pemazmur berkata tentang situasi

hanya ada keonaran. Jadi Tuhan melanda tem-

ini "Engkau memberi mereka makan roti cucuran

boknya sehingga kebun itu diinjak-injak.

air mata, Engkau memberi mereka minum air
mata berlimpah-limpah." (Maz 80:6). Dia juga

Asaf memohon kepada Tuhan agar menghenti-

umpamakan Israel dengan pohon anggur dari

kan hukuman-Nya dan memulihkan Israel. Dia

Mesir (Maz 80:9). Pohon itu telah berakar dalam-

berkata tentang pohon anggur yang Tuhan

dalam dan memenuhi negeri. Tetapi Tuhan

tanam. Itu maksudnya "Tuhan ingatlah dan jan-

melanda tembok yang melindunginya. Sehingga

gan biarkan!" Tetapi Tuhan menghardik mereka

babi hutan dan binatang-binatang di padang

sebab mereka mengahsilkan anggur yang asam.

menggerogotinya. Katanya orang Israel ditindas

Betul Tuhan menanam kita sebagai umat-Nya.

oleh orang asing sebab Tuhan tidak melindungi

Sehingga kita juga harus menghasilkan buah

mereka. Asaf memohon pemulihan Tuhan

sesuai dengan kehendak-Nya. Pohon anggur

dengan wajah-Nya bersinar.

harus menghasilkan anggur yang baik. Itulah
kewajiban kita.
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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

Apabila waktunya ditetapkan
Mazmur 75:1~11,

76:1~13

75:1

Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Jangan
memusnahkan. Mazmur Asaf. Nyanyian. 2 Kami bersyukur
kepada-Mu, ya Allah, kami bersyukur, dan orang-orang yang
menyerukan nama-Mu menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu
yang ajaib. 3 "Apabila Aku menetapkan waktunya, Aku
sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. 4 Bumi hancur
dan semua penduduknya; tetapi Akulah yang mengokohkan
tiang-tiangnya." Sela 5 Aku berkata kepada pembual-pembual:
"Jangan membual." Dan kepada orang-orang fasik: "Jangan
meninggikan tanduk! 6 Jangan mengangkat tandukmu tinggitinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher!" 7 Sebab
bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun
datangnya peninggian itu, 8 tetapi Allah adalah Hakim: direndahkan-Nya yang satu dan ditinggikan-Nya yang lain. 9 Sebab
sebuah piala ada di tangan TUHAN, berisi anggur berbuih,
penuh campuran bumbu; Ia menuang dari situ; sungguh, ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di
bumi. 10 Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selamalamanya, aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. 11 Segala
tanduk orang-orang fasik akan dihancurkan-Nya, tetapi tanduk
-tanduk orang benar akan ditinggikan.

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku
76:1

Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi.
Mazmur Asaf. Nyanyian. 2 Allah terkenal di Yehuda, nama-Nya
masyhur di Israel! 3 Di Salem sudah ada pondok-Nya, dan kediaman-Nya di Sion! 4 Di sanalah dipatahkan-Nya panah yang
berkilat, perisai dan pedang dan alat perang. Sela 5 Cemerlang
Engkau, lebih mulia dari pada pegunungan yang ada sejak purba.
6
Orang-orang yang berani telah dijarah, mereka terlelap dalam
tidurnya, dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan
kekuatannya. 7 Oleh sebab hardik-Mu, ya Allah Yakub, tertidur
lelap baik pengendara maupun kuda. 8 Dahsyat Engkau!
Siapakah yang tahan berdiri di hadapan-Mu pada saat Engkau
murka? 9 Dari langit Engkau memperdengarkan keputusan-Mu;
bumi takut dan tertegun, 10 pada waktu Allah bangkit untuk
memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang
tertindas di bumi. Sela 11 Sesungguhnya panas hati manusia
akan menjadi syukur bagi-Mu, dan sisa panas hati itu akan Kauperikatpinggangkan. 12 Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu
kepada TUHAN, Allahmu! Biarlah semua orang yang di sekeliling-Nya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti,
13
Dia yang mematahkan semangat para pemimpin, Dia yang
dahsyat bagi raja-raja di bumi.
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Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Apa hal akan terjadi pada waktu Tuhan
tetapkan?
2. Siapa akan tidur, siapa akan berdiri di hadapan Tuhan?
Pemazmur pasal 75 percaya dan bersyukur
bahwa Tuhan menghakimi dengan kebenaran
pada saat waktunya. Tuhan yang mengokohkan tiang-tiangnya akan menghukum
mereka pembual-pembual dan orang-orang
fasik. Sebab Tuhan rendahkan dan tinggikan
orang, siapapun tidak boleh meninggikan diri. Ia
akan menghancurkan tanduk orang fasik,
melainkan akan meninggikan tanduk orang
benar.
Di dalam mazmu pasal 76, Tuhan yang mempatahkan panah, perisai, pedang dan alat
perang. Orang-orang yang berani dan orangorang yang gagah perkasa akan tidur dalam
hardik-Nya. Semua orang akan menjadi bersyukur bagi Tuhan sekalipun telah panas hati.
Sehingga semua orang akan membayar nazar
dan semua pemimpin dan raja bumi akan datang kepada Tuhan dengan persembahan.
sebuah piala ada di tangan TUHAN, berisi anggur
berbuih, penuh campuran bumbu... (75:9)
Ini piala murka. Di dalamnya ada banyak buih,
campuran bumbu. Itu tidak bisa makan dan
minum. Tetapi orang fasik akan menghirup dan
minum semua itu. Pernah mereka hidup
sesukanya sendiri, namun akan membayar
upah dosa mereka.
Praktek Mengingat hukuman Tuhan pada waktunya ditetapkan dan berjalan sebagai
orang benar

5

Senin

Aku hendak menyebut-nyebut
segala pekerjaan-Mu
Mazmur 77:1~21

1

Untuk pemimpin biduan. Menurut: Yedutun. Mazmur Asaf.
Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah,
dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku.
3
Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan; malam-malam
tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihi4
burkan.
Apabila aku mengingat Allah, maka aku
mengerang, apabila aku merenung, makin lemah lesulah
semangatku. Sela 5 Engkau membuat mataku tetap terbuka;
aku gelisah, sehingga tidak dapat berkata-kata. 6 Aku
memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. 7 Aku sebut-sebut pada waktu malam
dalam hatiku, aku merenung, dan rohku mencari-cari: 8
"Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali
bermurah hati lagi? 9 Sudah lenyapkah untuk seterusnya
kasih setia-Nya, telah berakhirkah janji itu berlaku turuntemurun? 10 Sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau
ditutup-Nyakah rahmat-Nya karena murka-Nya?" Sela 11
Maka kataku: "Inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan
kanan Yang Mahatinggi berubah." 12 Aku hendak mengingat
perbuatan-perbuatan TUHAN, ya, aku hendak mengingat
keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. 13 Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu, dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. 14 Ya Allah, jalan-Mu
adalah kudus! Allah manakah yang begitu besar seperti Allah
kami? 15 Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban;
Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsabangsa. 16 Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umatMu, bani Yakub dan bani Yusuf. Sela 17 Air telah melihat
Engkau, ya Allah, air telah melihat Engkau, lalu menjadi
gentar, bahkan samudera raya gemetar. 18 Awan-awan mencurahkan air, awan-gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak
panah-Mu beterbangan. 19 Deru guntur-Mu menggelinding,
kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang.
20
Melalui laut jalan-Mu dan lorong-Mu melalui muka air
yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. 21 Engkau telah
menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun.
2
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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 pemazmur tidak tidur dan gelisah?

2. Bagaimana menghibur hatinya?

Pemazmur berseru-seru sambil terulur tangannya dengan hati lemah lesu. Dia tidak bisa
tidur sebab gelisah tentang Tuhan melenyapkan kasih setia-Nya dan janji-Nya berakhir
berlaku. Tetapi dia lagi berkata "Inilah yang
menikam hatiku. Aku mengingat perbuatanperbuatan Tuhan." Sambil merenungkan perbuatan-Nya. Dia berkata "Melalui laut jalan-Mu
dan lorong-Mu melalui muka air yang luas,
tetapi jejak-Mu tidak kelihatan" dan memuji
Tuhan sebab Ia telah menuntun umat-Nya
seperti kawanan domba dengan perantaraan
Musa dan Harun.

... tetapi jejak-Mu tidak kelihatan (20)
Itu berarti bahwa bangsa Israel menyeberang
laut teberau dan tentara Mesir tenggelam. Juga
mengikat dengan peristiwa Yesus berjalan di
atas air dalam angin badai. Kita sering mengalami keajaiban Tuhan, tetapi tak bisa memahami.

Praktek Mengaku segala pekerja Tuhan dalam bimbingan-Nya dan memuji Dia
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Selasa

Orang Israel yang tidak menepati
janji dan memberontak
Mazmur 78:1~22

1

Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan
mulutku. 2 Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku
mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. 3 Yang telah
kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada
kami oleh nenek moyang kami, 4 kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada TUHAN dan
kekuatan-Nya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan-Nya. 5 Telah ditetapkan-Nya peringatan di Yakub dan
hukum Taurat diberi-Nya di Israel; nenek moyang kita diperintahkan-Nya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka,
6
supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anakanak, yang akan lahir kelak, bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, 7 supaya mereka menaruh kepercayaan
kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah,
tetapi memegang perintah-perintah-Nya; 8 dan jangan seperti
nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak,
angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada
Allah. 9 Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata
lengkap, berbalik pada hari pertempuran; 10 mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut TauratNya. 11 Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaan-Nya dan perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib, yang telah diperlihatkan-Nya
kepada mereka. 12 Di hadapan nenek moyang mereka dilakukan
-Nya keajaiban-keajaiban, di tanah Mesir, di padang Zoan; 13
dibelah-Nya laut, diseberangkan-Nya mereka; didirikan-Nya air
sebagai bendungan, 14 dituntun-Nya mereka dengan awan pada
waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api; 15 dibelahNya gunung batu di padang gurun, diberi-Nya mereka minum
banyak air seperti dari samudera raya; 16 dibuat-Nya aliran air
keluar dari bukit batu, dan dibuat-Nya air turun seperti sungai. 17
Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia, dengan memberontak terhadap Yang Mahatinggi di padang kering. 18 Mereka
mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan
menuruti nafsu mereka. 19 Mereka berkata terhadap Allah:
"Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? 20
Memang, Ia memukul gunung batu, sehingga terpancar air dan
membanjir sungai-sungai; tetapi sanggupkah Ia memberikan roti
juga, atau menyediakan daging bagi umat-Nya?" 21 Sebab itu,
ketika mendengar hal itu, TUHAN gemas, api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel, 22 sebab
mereka tidak percaya kepada Allah, dan tidak yakin akan keselamatan dari pada-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 Tuhan begitu murka?

Pemazmur sedang berusaha untuk mengajar
Taurat dan amsal yang ia dengar dari nenek
moyangnya. Tuhan telah memberi peringatan
dan hukum kepada Israel supaya menceritakan
kepada angkatan kemudian. Mereka harus
berbeda dengan nenek moyang yang pendurhaka dan pemberontak. Bani Efraim yang
bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak menepati janji dan
menolak hukum Taurat. Tuhan telah menyelamatkan orang Israel dari Mesir dengan
membelah laut, aliran air keluar dari bukit batu
dan memberi makanan. Namun orang Israel
mencobai Tuhan dengan keinginan nafsu.
Mereka mencari makanan, namun tidak
percaya kepada Allah dan tidak yakin keselamatan juga.

Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata
lengkap, berbalik pada hari pertempuran (9)
Tentang peristiwa ini pendapatnya berbedabeda. Sebenarnya kapan ini terjadi, tentang
peristiwa apa, semuanya tidak jelas. Namun
satu yang jelasnya, Bani Efraim melambangkan
kerajaan Israel utara. Mereka memberontak
terhadap Tuhan dan tidak percaya kasih rahmat
-Nya. Akhirnya mereka lari dan tidak menanggung kewajibanpun. Sehingga Tuhan
murka kepada mereka.

Praktek Bertobat dari tidak memakai kekuatan Tuhan dan pakailah itu langsung untuk
kemuliaan Tuhan
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Rabu

Hati mereka tidak tetap pada Dia
Mazmur 78:23~42

23

Maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka
pintu-pintu langit, 24 menurunkan kepada mereka hujan manna
untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari
langit; 25 setiap orang telah makan roti malaikat, Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. 26 Ia
telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring
angin selatan dengan kekuatan-Nya; 27 Ia menurunkan kepada
mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut; 28 Ia menjatuhkannya
ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu.
29
Mereka makan dan menjadi sangat kenyang; Ia memberikan
kepada mereka apa yang mereka inginkan. 30 Mereka belum
merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka; 31
maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka: Ia membunuh
gembong-gembong mereka, dan menewaskan teruna-teruna
Israel. 32 Sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa
dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib.
33
Sebab itu Ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesiasiaan, dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. 34 Apabila Ia
membunuh mereka, maka mereka mencari Dia, mereka berbalik dan mengingini Allah; 35 mereka teringat bahwa Allah
adalah gunung batu mereka, dan bahwa Allah Yang Mahatinggi adalah Penebus mereka. 36 Tetapi mereka memperdaya Dia
dengan mulut mereka, dan dengan lidahnya mereka membohongi Dia. 37 Hati mereka tidak tetap pada Dia, dan mereka
tidak setia pada perjanjian-Nya. 38 Tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak
memusnahkan mereka; banyak kali Ia menahan murka-Nya
dan tidak membangkitkan segenap amarah-Nya. 39 Ia ingat
bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu, yang tidak akan
kembali. 40 Berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di
padang gurun, dan menyusahkan hati-Nya di padang belantara!
41
Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati Yang
Kudus dari Israel. 42 Mereka tidak ingat kepada kekuasaanNya, kepada hari Ia membebaskan mereka dari pada lawan,
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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 Tuhan yang sedang
murka?
2. Bagaimana perbuatan bangsa Israel?

Sekalipun Tuhan murka, Ia membuka pintupintu langit dan menurunkan manna dan burung-burung untuk dimakan orang Israel. Tetapi
mereka dihukum ketika makanan masih dalam
mulut karena tidak merasa puas (Bil 11:33).
Namun mereka tetap berbuat dosa dan tidak
percaya perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib.
Sekalipun mereka mencari Allah dan teringat
bahwa Allah adalah gunung batu mereka.
Mereka memperdaya dan membohongi Tuhan
dengan mulut mereka. Hati mereka tidak tetap
pada Tuhan, dan tidak setia pada perjanjianNya. Sekalipun Tuhan mengampuni dan tidak
memusnahkan, mereka tidak ingat kekuasaanNya dan hari pembebasa dari Dia.

Apabila Ia membunuh mereka... (34)
Tetapi mereka memperdaya Dia... (36)
Ketika mereka hampir mati dan binasa,
kelihatannya mereka bertobat dan ingat Tuhan.
Tetapi sebenarnya itu memperdaya dan membohongi-Nya. Tetapi karena Tuhan penuh
kasih, Ia tidak memusnahkan mereka dan
banyak kali menahan murka-Nya.

Praktek Jangan bertobat hanya dengan mulut, melainkan bertobat dengan pembaharuan total
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Kamis

Tuhan membimbing, menghukum
Dan memulihkan
Mazmur 78:43~72

43

ketika Ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di
padang Zoan. 44 Ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan
aliran-aliran air mereka, sehingga tidak terminum; 45 Ia melepaskan
kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka, dan katak-katak yang
memusnahkan mereka; 46 Ia memberikan hasil tanah mereka kepada ulat,
dan hasil jerih payah mereka kepada belalang; 47 Ia mematikan pohon
anggur mereka dengan hujan batu, dan pohon-pohon ara mereka dengan
embun beku; 48 Ia membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan
es, dan ternak mereka disambar halilintar; 49 Ia melepaskan kepada mereka murka-Nya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman dan kesesakan, suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka; 50 Ia membiarkan murka-Nya berkobar, Ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut,
nyawa mereka diserahkan-Nya kepada penyakit sampar; 51 dibunuh-Nya
semua anak sulung di Mesir, kegagahan mereka yang pertama-tama di
kemah-kemah Ham; 52 disuruh-Nya umat-Nya berangkat seperti dombadomba, dipimpin-Nya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun;
53
dituntun-Nya mereka dengan tenteram, sehingga tidak gemetar, sedang
musuh mereka dilingkupi laut; 54 dibawa-Nya mereka ke tanah-Nya yang
kudus, yakni pegunungan ini, yang diperoleh tangan kanan-Nya; 55
dihalau-Nya bangsa-bangsa dari depan mereka, dibagi-bagikan-Nya
kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur, dan disuruh-Nya suku
-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu. 56 Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah, Yang Mahatinggi, dan tidak
berpegang pada peringatan-peringatan-Nya; 57 mereka murtad dan
berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah seperti busur yang
memperdaya; 58 mereka menyakiti hati-Nya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat Dia cemburu dengan patung-patung mereka. 59
Ketika Allah mendengarnya, Ia menjadi gemas, Ia menolak Israel sama
sekali; 60 Ia membuang kediaman-Nya di Silo kemah yang didiami-Nya
di antara manusia; 61 Ia membiarkan kekuatan-Nya tertawan, membiarkan kehormatan-Nya jatuh ke tangan lawan; 62 Ia membiarkan umat-Nya
dimakan pedang, dan gemaslah Ia atas milik-Nya sendiri. 63 Anak-anak
teruna mereka dimakan api, dan anak-anak dara mereka tidak lagi dipuja
dengan nyanyian perkawinan; 64 imam-imam mereka gugur oleh pedang,
dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. 65 Lalu terjagalah Tuhan,
seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk
anggur; 66 Ia memukul mundur para lawan-Nya, Ia menyebabkan mereka
mendapat cela untuk selama-lamanya. 67 Ia menolak kemah Yusuf, dan
suku Efraim tidak dipilih-Nya, 68 tetapi Ia memilih suku Yehuda, gunung
Sion yang dikasihi-Nya; 69 Ia membangun tempat kudus-Nya setinggi
langit, laksana bumi yang didasarkan-Nya untuk selama-lamanya; 70
dipilih-Nya Daud, hamba-Nya, diambil-Nya dia dari antara kandangkandang kambing domba; 71 dari tempat domba-domba yang menyusui
didatangkan-Nya dia, untuk menggembalakan Yakub, umat-Nya, dan
Israel, milik-Nya sendiri. 72 Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya.
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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. Akhirnya bagaimana Tuhan melakukan
kepada Israel?

Pemazmur menulis tentang bimbingan Tuhan.
Ia menghukum Mesir dengan 10 tula. Tentara
Mesir mati di dalam laut. Dan Tuhan membimbing Israel sampai tanah Kanaan dan membagi
tanah sebagai milik pusakan dengan tali pengukur. Tetapi bangsa Israel tetap mencobai dan
memberontak terhadap Allah seperti nenek
moyang mereka. Dan menyakiti hati Tuhan
dengan bukit-bukit pengorbanan mereka,
dengan membuat patung-patung berhala.
Sehingga Tuhan membuang kediaman-Nya di
Silo. Dan orang Israel jatuh dalam tangan
lawan. Namun Tuhan bangkit lagi dan memukul
mundur lawan-Nya. Kemudian menolak kemah
Yusuf dan memilih suku Yehuda dan gunung
Sion. Ia memilih Daud supaya menggembalakan umat-Nya dengan ketulusan hati.

Ia menolak kemah Yusuf,... (67)
tetapi Ia memilih suku Yehuda... (68)
Tuhan telah menyelamatkan bangsa Israel dari
suku-bangsa sekitar tanah Kanaan. Dan memberi kuasa kepada Saul dan suku Efraim. Tetapi kuasa ini telah dipindahkan kepada Daud.
Namun bukan hanya tentang kerajaan Daud.
Kata Daud berarti Daud pribadi, kerajaan Yehuda dan Yesus Kristus juga.

Praktek Mengingat segala perkara Tuhan dan hanya andalkan Yesus sebagai Raja
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Jumat

Ampunilah dosa kami
Sebab sudah kami sangat lemah
Mazmur 79:1~13

1

Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk
ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. 2 Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada
burung-burung di udara, daging orang-orang yang Kaukasihi
3
kepada binatang-binatang liar di bumi.
Mereka
menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling
Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. 4 Kami menjadi cela bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan
cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. 5 Berapa lama
lagi, ya TUHAN, Engkau murka terus-menerus, dan cemburu
-Mu berkobar-kobar seperti api? 6 Tumpahkanlah amarahMu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke
atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu; 7
sebab mereka telah memakan habis Yakub, dan tempat kediamannya mereka hancurkan. 8 Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami; kiranya rahmat-Mu
segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami.
9
Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu! Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami
oleh karena nama-Mu! 10 Mengapa bangsa-bangsa lain boleh
berkata: "Di mana Allah mereka?" Biarlah di hadapan kami
bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang
tertumpah dari hamba-hamba-Mu. 11 Biarlah sampai ke
hadapan-Mu keluhan orang tahanan; sesuai dengan kebesaran lengan-Mu, biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh! 12 Dan balikkanlah ke atas
pangkuan tetangga kami tujuh kali lipat cela yang telah didatangkan kepada-Mu, ya Tuhan! 13 Maka kami ini, umat-Mu,
dan kawanan domba gembalaan-Mu, akan bersyukur kepadaMu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan pujipujian untuk-Mu turun-temurun.
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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. Situasi apa yang sedang dimazmurkan?

2. Apa yang pemazmur memohon kepada Tuhan?

Pemazmur sedang bermazmur tentang situasi
Yerusalem dan bait Allah yang dihancurkan
oleh Babel. Tentara Babel membunuh banyak
penduduk Yerusalem dan darah mereka menjadi seperti air sekeliling Yerusalem. Dan mereka membiarkan mayat sebagai makanan kepada burung-burung di udara. Sehingga Israel
menjadi cela bagi tetangga-tetangga. Mereka
mengolok-olok Israel. Jadi pemazmur memohon kepada Tuhan akan ampuni dosa Israel
dan membalas upah darah kepada bangsabangsa sekitarnya. Pemazmur berkata
"Janganlah perhitunghkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami, dan balikkanlah ke
atas pangkuan tetangga kami tujuh kali lipat
cela."

Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami... sebab sudah sangat
lemah kami (8)
Asaf memohon tidak perhitungkan upah dosa
nenek moyang kepada keturunannya. Namun
Nehemia (Neh. 16:7) dan Daniel (Dan. 9:3~19)
tetap bertobat dari dosa nenek moyang sampai
dosa mereka sendiri. Jika hanya berseru
dengan hati susah, pemulihannya masih jauh.
Lebih dulu kita harus bertobat dengan
sesungguhnya.

Praktek Betobat sampai dosa nenek moyang untuk pemulihan Tuhan
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Sabtu

Pohon anggur dari Mesir
Yang Tuhan menanam
Mazmur 80:1~20

1

Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Bunga bakung.
Kesaksian Asaf. Mazmur. 2 Hai gembala Israel, pasanglah
telinga, Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan
domba! Ya Engkau, yang duduk di atas para kerub, tampillah
bersinar 3 di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye!
Bangkitkanlah keperkasaan-Mu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. 4 Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah
wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. 5 TUHAN,
Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala
sekalipun umat-Mu berdoa? 6 Engkau memberi mereka
makan roti cucuran air mata, Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah, 7 Engkau membuat kami
menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan
musuh-musuh kami mengolok-olok kami. 8 Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka
kami akan selamat. 9 Telah Kauambil pohon anggur dari
Mesir, telah Kauhalau bangsa-bangsa, lalu Kautanam pohon
itu. 10 Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka
berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri; 11 gununggunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon
aras Allah oleh cabang-cabangnya; 12 dijulurkannya rantingrantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke
sungai Efrat. 13 Mengapa Engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? 14 Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. 15 Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya,
pandanglah dari langit, dan lihatlah! Indahkanlah pohon
anggur ini, 16 batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu!
17
Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya;
biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu! 18
Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kananMu, anak manusia yang telah Kauteguhkan bagi diri-Mu itu,
19
maka kami tidak akan menyimpang dari pada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu.
20
Ya TUHAN, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat.
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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 pemazmur, bagaimana Tuhan
melakukan teradap Israel?
2. Apa yang pemazmur mohon kepada Tuhan?

Pemazmur memohon menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Sebenarnya ini permohonan menyelamatkan kerajaan Israel utara.
Kerajaan itu dipanggil dengan nama suku
Efraim, Benyamin dan Manasye. Menurut Asaf,
Tuhan memberi mereka makan roti cucuran air
mata dan memberi minum air mata berlimpahlimpah. Dia mengingatkan Tuhan menanam
pohon anggur dari Mesir di tanah Kanaan. Itu
Israel. Sebenarnya pohon itu telah besar.
Gunung-gunung terlindung oleh bayangbayangnya, dan ranting-rantingnya sampai ke
laut. Tetapi Tuhan melanda temboknya sehingga babi hutan menggerogotinya dan binatangbinatang di padang memakannya. Jadi pemazmur memohon kepada Tuhan akan
melindungi pohon anggur supaya orang Israel
selamat.

Telah Kauambil pohon anggur dari Mesir... (9)
Tidak mungkin pohon anggur sendiri pindah dan
meletakkan dirinya sendiri. Siapapun harus
menanamnya. Tuhan telah mengusir suku-suku
dari Kanaan, dan menanam orang Israel untuk
berkembang. Sebenarnya orang Israel tidak bisa
mencari hak satupun tentang milik pusakan dan
diam di tanah Kanaan. Sebab semuanya hanya
dari Tuhan.
Praktek Hasilkanlah buah sesuai dengan rencana Tuhan yang menanam kita
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Bahan PA

Mazmur 78:23~42 (Rabu)
Sharing
Ice Break

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

“Berulang bersalah, berulang mengampuni”
1. Sudah berapa kali mengampuni orang yang bersalah berulang-ualang?
2. Berapa kali memohon ampun berulang-ulang tentang kesalahan yang sama?

Baca Teks 1. Bagaimana Tuhan melakukan di padang gurun sekalipun murka? (23~29)
2. Bagaimana perbuatan orang Israel? (30~33)
3. Menurut pemazmur, orang Israel bertobat sesungguhnya? (34~37)
4. Sekalipun begitu, bagaimana tindakan Tuhan? (38~42)

Bacaan
Lebih luas

Kapan Tuhan memulihkan umat-Nya dengan menyayangi mereka?

Kel 32:11~14
Ula 30:1~4
Tit 3:1~7

Pada saat orang Israel menyembah lembuh emas di kaki gunung Sinai, Tuhan
murka dan mau membinasakan mereka. Namun akhirnya menyesal dan malapetaka
tidak terjadi di atas Israel sebab permohonan Musa. Di dalam Ulangan dituliskan
tentang pemulihan Tuhan. Sekalipun mereka dalam pembuangan sebab berbuat
dosa, kalau mereka berbalik kepada Tuhan dan mendengarkan suara-Nya, Tuhan
akan memulihkan mereka dengan menyayangi. Di dalam kitab Titus juga tertulis
bahwa Yesus menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena
rahmat-Nya. Ketika pemimpin memohon untuk anggotanya dengan menyerahkan
nyawanya, ketika umat-Nya berbalik dengan mendengar suara-Nya dan ketika
orang-orang menerima Yesus sebagai juru selamat, Tuhan memulihkan kita dan
habiskan murka-Nya dengan penuh rahmat. Bukan hanya sekali, dua kali, melainkan berulang-ualng Tuhan menyesal rencana malapetaka dan memulihkan umatNya dengan alasan-alasan yang kecil. Jika mencari soal untuk membinasakan
manusia, tidak usah lama mencarinya. Namun Tuhan tetap sabar dan cukup panjang
waktu mencari alasan untuk mengampuni kita.

Aplikasi

Share hati Tuhan yang begitu mencari alasan untuk mengampuni kita. Mencari
alasan untuk mengampuni orang yang begitu susah diampuni dan ampunilah dia.
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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