Mazmur
(12)

Perubahan Hidup Orang Kristen Dalam Firman Tuhan

Pada abad 17, di Prancis, seorang penulis Jean
de La Fontaine menulis satu kalimat "Semua
jalan menuju Roma." Ini maksudnya bahwa
Kaisar Romawi telah menyediakan jalan-jalan di
seluruh daerah Eropa menuju Roma. Namun
juga berarti bahwa budaya Roma menjadi pondasi budaya Eropa. Sehingga orang-orang Eropa masih rindu jalan yang menuju Roma.
Skalipun sejarah tidak panjang, orang Amerika
serikat juga rindu satu jalan. Itulah jalan emas
yang menuju kota Zamrud. Seorang perempuan
namanya Dorothy, dari Kansas berjalan ke kota
Zamurd melalui jalan emas itu supaya ketemu
Oz yang agung dan meminta kembali ke rumahnya di Kansas. Ini cerita dari novel anak.
Tetapi sampai sekarang orang Amerika serikat
beruang-ulang mengulangi cerita ini dengan
film, musical, animasi dan lain-lain. Mereka
tetap berjalan jalan yang menuju Oz. Kalau
demikian, kita orang Kristen berjalan ke mana?
Bani Korah bermazmur "Berbahagialah orangorang yang diam di rumah-Mu." Rumah itu adalah Rumah Allah di Sion. Di manapun mereka
diam, tetap mereka rindu akan diam di Sion. Ini
berarti bahwa hati mereka tetap menuju Sion.
Sekarang hati anda menuju ke mana? Pandanglah dan pergilah ke Sion, Rumah Allah.

Tema

Orang-orang
yang menuju Sion,
diam di rumah Allah
Bacaan Minggu

Mazmur 81~88

PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

Orang-orang yang menuju Sion, diam di rumah Allah - Mazmur (12)

Asaf bermazmur tentang Israel yang berbuat dosa sambil memberitakan Tuhan dan menyembah berhala.
Mereka, Hakim-hakim yang didirikan oleh Tuhan untuk melakukan dengan adil terhadap orang-orang miskin
itu dihukum oleh Tuhan sebab berbuat yang jahat. Namun Asaf tetap memohon balas dendam kepada
musuh, bangsa-bangsa sekitarnya. Sebaliknya bani Korah bermazmur tentang kebahagiaan dan berkat pada
waktu diam di Rumah Allah. Dia juga memuji Tuhan sebab orang Israel kembali dari pembuangan Babel.
Daud juga bermazmur bagi Tuhan sebab Ia menyelamatkannya dari kesengsaraan, dan mengaku akan hidup
menurut kebenaran-Nya sambil memohon tunjukkan kepadanya jalan Tuhan. Kemudian pasal 88 bermazmur
akan semua bangsa dilahirkan dari Sion.

Message Minggu

Keluaran 33:7~23

Ada kapal yang lambat dan kapal yang langsung.

dan orang Israel di dalam perjalanan-Nya.

Sekalipun tujuan terakhirnya sama, kapal yang
lambat datang lebih lambat sebab mampir beberapa

Orang-orang yang diam di rumah-Mu

tempat lain. Sehingga penumpang-penumpang

Tuhan memberitahukan jalan-Nya kepada Israel

kadang bersungut-sungut. Tetapi dua-duanya hanya

melalui pemimpin-pemimpin Israel dan nabi-nabi.

tempat tujuan saja sama, bukan satu tujuan. Kapal

Setelah mereka tahu perjalanan Tuhan, bukan

yang lambat tujuannya mampir banyak tempat.

mereka sendiri tahu, melainkan memberitahukan

Namun kapal langsung tujuannya secepatnya tiba ke

kepada umat-Nya dengan berseru dan menulis kitab.

tempat tujuan. Begitu beda tujuan mereka.

Jadi semua umat Allah tahu rencana Tuhan. Bani
Korah bermazmur tentang berkat bagi orang-orang

Beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku

yang diam di rumah Allah dalam Maz. 84. Mereka

Musa membimbing umat Israel dari Mesir dan akhirn-

dapat kekuatan dari dalam Allah dan berhasrat

ya tiba di gunung Sinai dengan melawati padang

mengadakan ziarah ke gunung Sion. Mereka adalah

gurun. Orang Israel sudah mulai bersungut-sungut.

orang yang tahu jalan Tuhan dan menuju ke kemuli-

Namun mereka bersumpah akan taat kepada Tuhan

aan Tuhan. Sehingga mereka akan bersukacita

sebagai umat-Nya. Kemudian selama Musa ada di

sekalipun menjadi penjaga pintu di Rumah Allah.

depan Tuhan di atas gunug Sinai, mereka langsung
memberontak dengan menyembah lembuh emas.

Yohanes Pembaptis diutus untuk menyiapkan jalan

Sehingga Tuhan murka dan ingin membinasakan

Kristus. Sebab itu dia berjalan di padang gurun

mereka. Namun Musa memohon ampuni mereka

dengan hati berjalan menuju Rumah Allah. Yesus

dengan menyerahkan jiwanya sendiri. Akhirnya

juga berjalan ke Golgota untuk menyelamatkan

Tuhan mengampuni mereka dan berjanji lagi akan

segala jiwa dengan hati berjalan ke gunung Sion.

menyertai dengan orang Israel. Ketika Musa berkata

Rasul-rasul juga berjalan ke mana-mana ke kaisaran

kepata Tuhan, "Jika aku kiranya mendapat kasih

Romawi dengan hati berjalan menuju kemuliaan

karunia di hadapan-Mu, beritahukanlah kiranya jalan-

Allah. Sekarang kita juga harus berjalan dengan hati

Mu kepadaku." (Kel 33:13). Itu berarti bahwa berita-

mereka untuk memuliakan nama Allah.

hukan rencana Tuhan, aku akan mengikuti. Sehingga Tuhan beritahukan jalan-Nya dan menyertai Musa
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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

Sekiranya umat-Ku mendengarkan
Aku dan hidup menurut jalan Ku
Mazmur 81:1~17

1

Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Gitit. Dari Asaf. 2
Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita, bersorak-soraklah
bagi Allah Yakub. 3 Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana,
kecapi yang merdu, diiringi gambus. 4 Tiuplah sangkakala
pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. 5
Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum
dari Allah Yakub. 6 Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf
ditetapkan-Nya hal itu, pada waktu Ia maju melawan tanah
Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal: 7 "Aku
telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas
dari keranjang pikulan; 8 dalam kesesakan engkau berseru,
maka Aku meluputkan engkau; Aku menjawab engkau dalam
persembunyian guntur, Aku telah menguji engkau dekat air
Meriba. Sela 9 Dengarlah hai umat-Ku, Aku hendak memberi
peringatan kepadamu; hai Israel, jika engkau mau mendengarkan Aku! 10 Janganlah ada di antaramu allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada allah asing. 11 Akulah TUHAN, Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah
Mesir: bukalah mulutmu lebar-lebar, maka Aku akan membuatnya penuh. 12 Tetapi umat-Ku tidak mendengarkan suaraKu, dan Israel tidak suka kepada-Ku. 13 Sebab itu Aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya; biarlah mereka berjalan
14
mengikuti rencananya sendiri!
Sekiranya umat-Ku
mendengarkan Aku! Sekiranya Israel hidup menurut jalan
yang Kutunjukkan! 15 Seketika itu juga musuh mereka Aku
tundukkan, dan terhadap para lawan mereka Aku balikkan
tangan-Ku. 16 Orang-orang yang membenci TUHAN akan
tunduk menjilat kepada-Nya, dan itulah nasib mereka untuk
selama-lamanya. 17 Tetapi umat-Ku akan Kuberi makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu Aku
akan mengenyangkannya."
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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 menolong Israel dan apa
yang Ia ajarkan?
2. Apa permohonan dari pemazmur terhadap Israel?

Pemazmur mengundang kita untuk bersoraksorai bagi Allah. Kita harus mengkat lagu,
membunyikan rebana, kecapi untuk mempersembakan korban pada bulan baru dan hari
raya. Inilah ketetapan bagi Israel. Tuhan telah
menyelamatkan Israel yang dalam kesulitan di
padang gurun. Juga sudah mengajar akan tidak
menyembah berhala. Tetapi umat Allah tidak
mendengar suara-Nya, dan Tuhan membiarkan
mereka di dalam kedegilan hatinya. Jadi pemazmur berseru kepada Israel akan mendengar
suara Tuhan dan hidup menurut jalan yang Ia
tunjukan. Ketika Tuhan akan memukul musuh
Israel.

Orang-orang yang membenci TUHAN akan
tunduk menjilat kepada-Nya... (16)
Sekalipun mereka pura-pura taat dan tunduk,
Tuhan akan terus membedakan mereka dan
menghukum sampai mereka dibinasakan. Bisa
menipu orang, namun mustahil menipu Allah.

Praktek Mendengar Firman Tuhan dan berjalan dengan jalan yang Ia tunjukkan
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Anak-anak yang Mahatinggi
yang mati seperti manusia

Senin

Mazmur 82:1~8
1

Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara

para allah Ia menghakimi:

2

"Berapa lama lagi kamu

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik?
Sela

3

Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepa-

da anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang
kekurangan!

4

Luputkanlah orang yang lemah dan yang

miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik!"

5

Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa, dalam kegelapan mereka berjalan; goyanglah segala dasar bumi.

6

Aku

sendiri telah berfirman: "Kamu adalah allah, dan anak-anak
Yang Mahatinggi kamu sekalian. --

7

Namun seperti manu-

sia kamu akan mati dan seperti salah seorang pembesar kamu
akan tewas."

8

Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab

Engkaulah yang memiliki segala bangsa.
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Apa perintah Tuhan yang di antara para allah?

2. Bagaimana melakukan para allah?

Menurut pemazmur, Allah berdiri di antara para
allah untuk menghakimi. Ia mendirikan hakimhakim untuk menghakimi dengan benar dan
melindungi orang miskin dan yatim. Hakimhakim menjadi wakil Allah, sehingga Tuhan
menyebut mereka dengan kata allah, anakanak Yang Mahatinggi. Tetapi mereka tidak
mengerti dan tetap berjalan dalam kegelapan.
Sehingga Tuhan akan menghukum mereka
seperti manusia.

Kamu adalah allah, dan anak-anak Yang Mahatinggi kamu sekalian (6)
Tuhan memuliakan mereka dengan namanama ini dan memberi kuasa untuk menghakimi. Tetapi mereka akan dapat nama mulia ini
hanya ketika menghakimi dalam kebenaran
dengan adil. Jika tidak bertanggung jawab
sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka akan
menjadi hanya manusia biasa. Kuasa sebagai
anak Allah juga sama (Yoh 1:12). Jika kehidupannya tidak sesuai dengan nama anak
Allah, kuasa mereka juga akan hilang.

Praktek Melakukan dan menolong orang-orang miskin sebagai anak Allah
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Selasa

Supaya mereka tahu bahwa Engkau
sajalah yang bernama TUHAN
Mazmur 83:1~19

1

Mazmur Asaf: suatu nyanyian. 2 Ya Allah, janganlah
Engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah
berpangku tangan, ya Allah! 3 Sebab sesungguhnya musuhmusuh-Mu ribut, orang-orang yang membenci Engkau
meninggikan kepala. 4 Mereka mengadakan permufakatan
licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk mela5
wan orang-orang yang Kaulindungi.
Kata mereka:
"Marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga
nama Israel tidak diingat lagi!" 6 Sungguh, mereka telah
berunding dengan satu hati, mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau: 7 Penghuni kemah-kemah Edom
dan orang Ismael, Moab dan orang Hagar, 8 Gebal dan
Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus, 9 juga
Asyur telah bergabung dengan mereka, menjadi kaki tangan
bani Lot. Sela 10 Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, 11 yang sudah
dipunahkan di En-Dor, menjadi pupuk bagi tanah. 12 Buatlah
para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeeb, seperti Zebah
dan Salmuna semua pemimpin mereka, 13 yang berkata:
"Marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah!" 14
Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang beterbangan,
seperti jerami yang ditiup angin! 15 Seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan
gunung-gunung, 16 kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan
kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu; 17 penuhilah
muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari
nama-Mu, ya TUHAN! 18 Biarlah mereka mendapat malu
dan terkejut selama-lamanya; biarlah mereka tersipu-sipu dan
binasa, 19 supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang
bernama TUHAN, Yang Mahatinggi atas seluruh bumi.
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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 permohonan pemazmur?

Pemazmur memohon kepada Tuhan akan
jangan lagi diam dan menghukum musuhmusuh sampai mereka menjadi malu. Mereka
berusaha untuk melenyapkan bangsa Israel
sampai nama Israel tidak diingat lagi. Namanama, Edom, Ismael, Moab, Hagar, Gebal,
Amon, Amalek, Filistea, Tirus dan Asyur termasuk musuh. Pemazmur memohon kepada
Tuhan supaya membinasakan mereka dengan
api dan badai seperti Midian, Sisera dan Yabin.

mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau (6)
Orang Israel berpikir bahwa melawan Israel
adalah melawan Allah. Sebagiannya benar.
Ketika perjalanan di padang gurun, ada bangsa
bangsa yang tidak boleh melewati bangsa
Isarael. Mereka betul melawan Tuhan. Tetapi
setelah orang Israel di tanah Kanaan, Tuhan
memakai bangsa lain sebagai alat menghukum
bangsa Israel. Jadi sebelum memohon pembalasan kepada mereka, orang Israel harus
bertobat dulu.

Praktek Sebelum memohon pembalasan harus bertobat dengan hati sesungguhnya
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Rabu

Kehidupan menuju Sion
Mazmur 84:1~13

1

Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Gitit. Mazmur bani
Korah. 2 Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya TUHAN semesta alam! 3 Jiwaku hancur karena merindukan
pelataran-pelataran TUHAN; hatiku dan dagingku bersoraksorai kepada Allah yang hidup. 4 Bahkan burung pipit telah
mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah
sarang, tempat menaruh anak-anaknya, pada mezbah-mezbah
-Mu, ya TUHAN semesta alam, ya Rajaku dan Allahku! 5
Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang
terus-menerus memuji-muji Engkau. Sela 6 Berbahagialah
manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat
mengadakan ziarah! 7 Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air; bahkan
hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. 8
Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap
Allah di Sion. 9 Ya TUHAN, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Sela 10
Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang
yang Kauurapi! 11 Sebab lebih baik satu hari di pelataranMu dari pada seribu hari di tempat lain; lebih baik berdiri di
ambang pintu rumah Allahku dari pada diam di kemahkemah orang fasik. 12 Sebab TUHAN Allah adalah matahari
dan perisai; kasih dan kemuliaan Ia berikan; Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. 13 Ya
TUHAN semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya
kepada-Mu!
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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 bermazmur tentang tempat
kediaman Tuhan?

Pemazmur berkata tentang kebahagiaan dan
kesenangan pada saat diam di dalam tempat
kediaman Tuhan. Burung pipit, burung layanglayang juga dapat rumah pada mezbah Allah.
Seperti binatang kecil itu, orang-orang yang
diam di dalam rumah Allah itu berbahagia dan
berhasrat mengadakan ziarah Sion. Pemazmur
mengaku bahwa lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat lain, dan
lebih baik menjadi penjaga pintu rumah Allah
dari pada diam di kemah-kemah orang fasik.

orang-orang yang diam di rumah-Mu (5)
Sekalipun dituliskan diam di rumah Allah, mereka adalah orang yang berhasrat mengadakan
ziarah Sion. Mereka tahu bahwa harus pergi ke
mana. Kelihatannya tidak begitu mulia, mereka
tetap ingin menjadi penjaga pintu rumah Allah
karena mereka rindu akan diam di Sion, rumah
Allah.

Praktek Hidup dengan tujuan yang memuliakan nama Tuhan
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Kamis

Tuhan tidak selamanya murka
atas kami
Mazmur 85:1~14

1

Untuk pemimpin biduan. Mazmur bani Korah. 2 Engkau
telah berkenan kepada tanah-Mu, ya TUHAN, telah
memulihkan keadaan Yakub. 3 Engkau telah mengampuni
kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Sela
4
Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah
meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. 5 Pulihkanlah
kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatiMu kepada kami. 6 Untuk selamanyakah Engkau murka atas
kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? 7 Apakah
Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga
umat-Mu bersukacita karena Engkau? 8 Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya TUHAN, dan berikanlah kepada
kami keselamatan dari pada-Mu! 9 Aku mau mendengar apa
yang hendak difirmankan Allah, TUHAN. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada
orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? 10 Sesungguhnya keselamatan dari
pada-Nya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. 11 Kasih dan kesetiaan
akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berciumciuman. 12 Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan
akan menjenguk dari langit. 13 Bahkan TUHAN akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. 14
Keadilan akan berjalan di hadapan-Nya, dan akan membuat
jejak kaki-Nya menjadi jalan.
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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 peristiwa yang sedang bermazmur?

2. Apa perintah Tuhan? Dan apa jawaban dari
pemazmur?

Pemazmur mengucapkan terimakasih atas
pemulihan Yakub dari pembuangan. Tuhan
telah mengampuni kesalahan umat-Nya, telah
menutup segala dosa mereka dan meredakan
murka-Nya yang menyala-nyala. Mereka, umatNya dipulihkan oleh Allah itu akan bersukacita.
Tuhan juga berkata kepada mereka supaya
jangan mereka kembali kepada kebodohan.
Jadi pemazmur berkata kemuliaan Tuhan diam
di negeri mereka, dan mereka akan memberi
hasil baik sebab Tuhan akan memberikan
kebaikan.

Untuk selamanyakah Engkau murka atas
kami... (6)
Umat Israel yang kembali dari pembuangan
Babel, telah mengalami Tuhan tidak akan
murkan selama-lamanya. Kita juga harus ingat,
Tuhan bukan ingin menghukum dan membinasakan umat-Nya melainkan Ia ingin
memulihkan mereka dengan pemahaman
tentang rencana Tuhan.

Praktek Berhenti murka terhadap orang lain seperti Tuhan berhenti murkan bagi kita
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Jumat

TUHAN, telah menolong
dan menghiburkan aku
Mazmur 86:1~17

1

Doa Daud. Sendengkanlah telinga-Mu, ya TUHAN, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. 2 Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kaukasihi, selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepada-Mu. 3 Engkau adalah Allahku,
kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab kepada-Mulah aku berseru
sepanjang hari. 4 Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab
kepada-Mulah, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. 5 Sebab Engkau,
ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih
setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu. 6 Pasanglah telinga kepada doaku, ya TUHAN, dan perhatikanlah
suara permohonanku. 7 Pada hari kesesakanku aku berseru
kepada-Mu, sebab Engkau menjawab aku. 8 Tidak ada seperti Engkau di antara para allah, ya Tuhan, dan tidak ada
seperti apa yang Kaubuat. 9 Segala bangsa yang Kaujadikan
akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan,
dan akan memuliakan nama-Mu. 10 Sebab Engkau besar dan
melakukan keajaiban-keajaiban; Engkau sendiri saja Allah.
11
Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya TUHAN, supaya
aku hidup menurut kebenaran-Mu; bulatkanlah hatiku untuk
takut akan nama-Mu. 12 Aku hendak bersyukur kepada-Mu,
ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan
nama-Mu untuk selama-lamanya; 13 sebab kasih setia-Mu
besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari
dunia orang mati yang paling bawah. 14 Ya Allah, orangorang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku,
dan tidak mempedulikan Engkau. 15 Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. 16 Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan
selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan! 17
Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orangorang yang membenci aku melihat dengan malu, bahwa
Engkau, ya TUHAN, telah menolong dan menghiburkan aku.
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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 Daud, siapa Tuhan?

2. Apa yang Daud mohon dan berjanji kepadaNya?

Menurut Daud, dia sedang sengsara dan
miskin. Namun dia tetap percaya bahwa
dikasihi oleh Tuhan. Sehingga memohon menyelamatkan kepada Tuhan. Daud berkata
"Tidak ada seperti Engkau di antara para allah
dan tidak ada seperti apa yang Kaubuat."
Kemudian memohon tunjukkan kepadanya
jalan Tuhan, dan janjikan akan hidup menurut
kebenaran-Nya. Sebab Tuhan telah melepaskan nyawanya dari dunia orang mati yang
paling bawah, Daud memohon lagi akan Tuhan
menolong dan menghiburkannya dengan kasih
setia-Nya supaya orang-orang yang membencinya melihat dengan malu.

Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu (11)
Banyak orang ingat tentang Daud yang berseru
pada hari kesesakkan (7). Dan berpikir bahwa
kalau berseru kepada Tuhan seperti Daud,
semua kesuliatan akan dibereskan. Tetapi
Daud berseru sambil memohon tunjukkan jalanNya. Pada saat berdoa, kita harus memohon
tunjukkan kehendak Tuhan bagi kita. Itulah
metode yang mencari kerajaan Tuhan dan
kebenaran-Nya.

Praktek Hidup hari ini sesuai dengan tunjukkan Tuhan

15

Sabtu

Semu dilahirkan dari Sion
Mazmur 87:1~7, 88:1~19

87:1

Mazmur bani Korah: suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang
kudus ada kota yang dibangunkan-Nya: 2 TUHAN lebih mencintai
pintu-pintu gerbang Sion dari pada segala tempat kediaman Yakub. 3
Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Sela 4
Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang
mengenal Aku, bahkan Filistea, Tirus dan Etiopia: "Ini dilahirkan di
sana." 5 Tetapi tentang Sion dikatakan: "Seorang demi seorang
dilahirkan di dalamnya," dan Dia, Yang Mahatinggi, menegakkannya. 6 TUHAN menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa:
"Ini dilahirkan di sana." Sela 7 Dan orang menyanyi-nyanyi sambil
menari beramai-ramai: "Segala mata airku ada di dalammu."

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

88:1

Nyanyian. Mazmur bani Korah. Untuk pemimpin biduan.
Menurut lagu: Mahalat Leanot. Nyanyian pengajaran Heman, orang
Ezrahi. 2 Ya TUHAN, Allah yang menyelamatkan aku, siang hari
aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. 3
Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telinga-Mu
kepada teriakku; 4 sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan
hidupku sudah dekat dunia orang mati. 5 Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur; aku seperti orang yang
tidak berkekuatan. 6 Aku harus tinggal di antara orang-orang mati,
seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang
tidak Kauingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. 7 Telah
Kautaruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. 8 Aku tertekan oleh panas murkaMu, dan segala pecahan ombak-Mu Kautindihkan kepadaku. Sela 9
Telah Kaujauhkan kenalan-kenalanku dari padaku, telah Kaubuat
aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat
keluar; 10 mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepada
-Mu, ya TUHAN, sepanjang hari, telah mengulurkan tanganku
kepada-Mu. 11 Apakah Kaulakukan keajaiban bagi orang-orang
mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepada-Mu? Sela 12
Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di
tempat kebinasaan? 13 Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu
dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? 14 Tetapi
aku ini, ya TUHAN, kepada-Mu aku berteriak minta tolong, dan
pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. 15 Mengapa, ya
TUHAN, Kaubuang aku, Kausembunyikan wajah-Mu dari padaku?
16
Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil, aku telah
menanggung kengerian dari pada-Mu, aku putus asa. 17 Kehangatan
murka-Mu menimpa aku, kedahsyatan-Mu membungkamkan aku,
18
mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku
serentak. 19 Telah Kaujauhkan dari padaku sahabat dan teman,
kenalan-kenalanku adalah kegelapan.
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Siapa lahir dari Sion?

2. Apa yang pemazmur mohon kepada Tuhan
dalam malapetaka?
Dalam pasal 87, Tuhan mencintai Sion dari
pada segala tempat kediaman Yakub. Tetapi Ia
berkata bahwa Rahab, Babel, Filistea, Tirus
dan Etiopia juga dilahirkan dari sana. Orang
Israel berpikir Sion itu untuk mereka sendiri.
Namun Tuhan berkata tentang Sion bahwa
seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya,
dan Dia sendiri menegakkannya. Dalam pasal
88, pemazmur berseru siang hari sampai waktu
malam untuk Tuhan menyelamatkannya. Dia
merasa jiwanya kenyang dengan malapetaka,
dan hidupnya sudah dekat dunia orang mati.
Dia berpikir bahwa telah dianggap termasuk
orang-orang yang turun ke liang kubur. Dia
berpikir bahwa telah Tuhan jauhkan kenalankenalannya dari padanya dalam hukuman
Tuhan. Akhirnya pemazmur berseru kepada
Tuhan yang jangan buangnya dan jangan
sembunyikan wajah-Nya dari padanya.
Telah Kaujauhkan dari padaku sahabat dan
teman (88:19)
Ayat ini pengulangan ayat 9. Memang kita bisa
berpikir bahwa sahabat dan teman pergi dari
kita sebab hukuman Tuhan. Tetapi sebabnya
bukan karena hukuman Tuhan melainkan dosa
sendiri. Kalau berdoa demikian itu, masih belum bertobat sesunggunya. Hanya berseru
tentang kesulitan, tidak ada pemulihan Tuhan.
Kita harus lebih dulu bertobat.
Praktek Jika karena dosa, orang-orang menjauhi kita, bertobat akan hal ini dan berbalik
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Bahan PA

Mazmur 87:1~7 (Sabtu)
Sharing
Ice Break

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

“Tempat asal”
1. Saling memperkenalkan dengan cerita tentang tempat lahir atau tempat asal.
2. Apakah merasa lebih dekat dengan orang yang tempat asalnya sama? (Share)

Baca Teks 1. Kenapa kota Allah dikatakan mulia? (1~3)

2. Siapa yang Tuhan tahu dan Ia berkata bahwa ini dilahirkan di sana? (4~6)

3. Di mana mata air bagi orang-orang menyanyi bagi-Nya? (7)

Bacaan
Lebih luas
Mazmur
22:27~28,
86:9,
117:1,
Matius
28:19

Aplikasi

Siapa-siapa akan datang untuk memuji-Nya dan memuliakan-Nya?
Semua kerajaan dan segala bangsa akan datang untuk menyembah dan memuji
Tuhan. Bukan hanya orang Israel atau Yehuda, disebutkan Sion, melainkan segala
suku bangsa akan datang untuk memuliakan Allah. Yesus juga telah perintahkan
amanat agung supaya menjadikan murid-Nya semau bangsa. Mereka Rahab, Babel,
Filistea, Tirus dan Etiopia juga bukan lagi disebutkan musuh, melainkan akan disebutkan yang dilahirkan di Sion. Bahkan orang Israel akan menjadi pusat pada waktu
Tuhan mencatat bangsa-bangsa sebagai anggota-Nya.

Tulis nama-nama negeri dan suku yang telah diberitakan nama Yesus. Juga tulis
nama-nama negeri dan suku yang belum mengenal Yesus. Pilih satu negeri atau
suku. Berdoa dan memberi persembahan untuk mereka mengenal Yesus.
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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