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ribuan atau jutaan orang. Mereka menunggu
akan orang-orang menekan baik. Dan setiap
hari terus cek lagi angka itu. Namun juga ada
beberapa orang yang hanya perlu diperhatikan
oleh satu orang. Merekalah orang-orang yang
sedang jatuh cinta. Bagi mereka tidak berarti
perhatian dari orang banyak, melainkan hanya
berarti perhatian dari seorang yang dia cintai.
Kalau dia melihatnya dengan mata yang mengasihi, hanya itu cukup. Namun sekalipun banyak
orang menyukai dirinya, kalau seorang yang dia
jatuh cinta itu tidak menyukai dirinya, dia akan
putus asa. Jadi kita, orang percaya akan menjadi bersukacita hanya dengan yang Tuhan
menghadapkan wajah-Nya kepada kita.

PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

Mengapa Engkau menyembunyikan wajah-Mu - Ayub (2)

Menurut Bildad, anak-anak Ayub mati sebab telah berbuat dosa. Jadi Ayub juga harus kembali kepada Allah yang
tidak menolak orang yang saleh. Ayub juga berkata "Masakan manusia benar di hadapan Allah? Sekalipun aku
tidak bersalah, Ia akan menyatakan aku bersalah." Namun dia juga bekrata bahwa Ia tahu Ayub tidak bersalah,
sehingga segala kesusahan akan berlanjut. Namun Zofar paham bahwa Ayub berkata aku bersih di mata Tuhan.
Sehingga dia berkata kepada Ayub akan menjauhkan kejahatan sambil menadahkan tangannya. Kemudian Ayub
berkata bahwa dia juga mempunyai pengertian sama seperti teman-teman. Menurut Ayub mereka adalah tabib
palsu. Dan Ayub ingin berbicara dengan Allah. Dia berpikir bahwa Tuhan menghitung langkahnya dan akan
metutupi kesalahannya. Ayub memohon menghadap wajah-Nya.

Message Minggu

Mazmur 13:1~6

Seorang anak berjalan bersama dengan mamanya.
Namun mendadak anak itu merasa capek dan tidak
mau berjalan lagi. Namun mamanya membirkan
dia, dan terus berjalan sendiri. Memang sebenarnya mama bersembunyi di dekat, dan melihat sampai anak itu mengikutinya. Pasti anaknya menjadi
heran dan mencari mama. Tetapi kalau tidak
ketemu mama, anaknya mulai menangis. Hanya
tidak melihat wajah mamapun mereka merasa
putus asa.
Berapa lam lagi kausembunyikan wajah-Mu
Selama merenungkan kitab Ayub, kita sering membandingkan Ayub dengan Daud. Daud juga terus
mengalami kesulitan dan penderitaan seperti Ayub
sejak sebelum menjadi raja sampai setelah menjadi
raja. Dia dikejar oleh raja Saul sekalipun berstatus
panglima Israel. Juga mengalami kematian anakanaknya. Di dalam kesuliatan begitu besar, Daud
berseru kepada Tuhan dengan hati anak yang
dibiarkan. "Berapa lama lagi Tuhan, sebunyikan
wajah-Mu terhadap aku?" Daud tetap menaruh
kekuatiran dalam dirinya, hatinya bersedih. Namun
musuhnya meninggikan diri atasnya. Dia memohon
pertolongan kepada Tuhan supaya tidak tertuduh
dan mati. Bahkan dia mengaku bahwa akan
percaya kasih setia-Nya dan bersorak-sorak karena
penyelamatan-Nya. Memang rasanya Tuhan tidak
menyertai, sekalipun begitu Daud tetap mengaku
takut akan Allah sebab Ia menyertai.
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Menapa Engkau menyembunyikan wajah-Mu
Ayub juga berkata seperti Daud di dalam Ayub
13:24, "Mengapa Engkau menyembunyikan wajahMu,dan menganggap aku sebagai musuh-Mu?" Ini
maksudnya, "Tuhan perhatikanlah aku." Ayub
sudah sakit hati karena teman-teman menegornya
dengan kata "Bertobatlah!" Sehingga dia berkata
bahwa kamu menutup mulut, aku hendak bicara,
apapun yang akan terjadi atas diriku. Ayub merasa
bahwa tidak ada seorangpun membelanya. Sehingga Ayub berseru kepada Tuhan. "Dengarlah
seruan aku!"
Kita tahu dengan secara pengetahuan bahwa
Tuhan selalu menyertai kita. Namun kita tidak
percaya itu dan berseru, menangis seperti anak
yang mencari mama yang sedang bersembunyi.
Jadi Musa juga memberkati umat Israel dengan
kalimat ini, "Tuhan menyinari engkau dengan
wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia,
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan
memberi engkau damai sejahtera" (Bil 6:25,26).
Ketika merasa Tuhan menutup wajah-Nya dan
bersembunyi terhadap kita, ingatlah doa Musa dan
percayalah akan Tuhan menyertai.

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

Tegoran Bildada yang pertama
Ayub 8:1~22

1

Maka berbicaralah Bildad, orang Suah: 2 "Berapa lamakah lagi
engkau akan berbicara begitu, dan perkataan mulutmu seperti
angin yang menderu? 3 Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan Yang Mahakuasa membengkokkan kebenaran? 4
Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia
telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. 5
Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah, dan memohon belas
kasihan dari Yang Mahakuasa, 6 kalau engkau bersih dan jujur,
maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan
memulihkan rumah yang adalah hakmu. 7 Maka kedudukanmu
yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang
kemudian akan menjadi sangat mulia. 8 Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu, dan perhatikanlah apa yang
diselidiki para nenek moyang. 9 Sebab kita, anak-anak kemarin,
tidak mengetahui apa-apa; karena hari-hari kita seperti bayangbayang di bumi. 10 Bukankah mereka yang harus mengajari
engkau dan yang harus berbicara kepadamu, dan melahirkan
kata-kata dari akal budi mereka? 11 Dapatkah pandan bertumbuh
tinggi, kalau tidak di rawa, atau mensiang bertumbuh subur,
kalau tidak di air? 12 Sementara dalam pertumbuhan, sebelum
waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu dari pada rumput lain.
13
Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah;
maka lenyaplah harapan orang fasik, 14 yang andalannya seperti
benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. 15 Ia
bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya itu tidak tetap tegak,
ia menjadikannya tempat berpegang, tetapi rumah itu tidak tahan. 16 Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas
matahari, sulurnya menjulur di seluruh taman. 17 Akar-akarnya
membelit timbunan batu, menyusup ke dalam sela-sela batu itu.
18
Tetapi bila ia dicabut dari tempatnya, maka tempatnya itu tidak
mengakuinya lagi, katanya: Belum pernah aku melihat engkau!
19
Demikianlah kesukaan hidupnya, dan tumbuh-tumbuhan lain
timbul dari tanah. 20 Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang
saleh, dan Ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. 21
Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersoraksorak. 22 Pembencimu akan terselubung dengan malu, dan kemah
orang fasik akan tidak ada lagi."
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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 Bildad menegor Ayub?
2. Apa pesannya terhadap Ayub?

Murut Bildad, orang Suah, perkataan Ayub
seperti angin yang menderu. Dia berkata bahwa anak-anak Ayub mati karena telah berbuat
dosa. Kalau Ayub bersih dan jujur, Tuhan akan
memuilhkan Ayub. Selanjutnya dia memesan
akan bertanya-tanya tentang orang-orang
zaman dahulu dan perhatikan yang diselidiki
nenek moyang. Menurut dia, semua orang yang
melupakan Allah akan dibinasakan seperti
pandan tidak dapat bertumbuh tinggi kalau
tidak di rawa, mensiang bertumbuh subur kalau
tidak di air. Semua yang dia andalkan akan
menjadi seperti sarang laba-laba. Bildad berkata "Allah tidak menolak orang yang saleh. Ia
masih akan membuat mulutmu tertawa."

Maka kedudukanmu yang dahulu akan
kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang
kemudian akan menjadi sangat mulia (7)
Biasanya kita memakai ayat ini untuk memberkti orang lain. Namun sebenarnya kalimat ini ada
di dalam tegoran. Biasanya ini benar. Tetapi
tentang Ayub agak aneh karena Ayub sedang
dalam kesulitan, namun dahulunya sangat
mulia. Pentingnya mengerti kenapa kesusahan
ini terjadi dari pada menjadi orang kaya.

Praktek Konsentrasi memahami rencana Tuhan dari pada sukses dunia ini
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Senin

Masakan manusia benar
di hadapan Allah?
Ayub 9:1~35

1

Tetapi Ayub menjawab: 2 "Sungguh, aku tahu, bahwa demikianlah halnya, masakan manusia
benar di hadapan Allah? 3 Jikalau ia ingin beperkara dengan Allah satu dari seribu kali ia tidak
dapat membantah-Nya. 4 Allah itu bijak dan kuat, siapakah dapat berkeras melawan Dia, dan tetap
selamat? 5 Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar-bangkirkannya dalam murka-Nya; 6 yang menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga
tiangnya bergoyang-goyang; 7 yang memberi perintah kepada matahari, sehingga tidak terbit, dan
mengurung bintang-bintang dengan meterai; 8 yang seorang diri membentangkan langit, dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut; 9 yang menjadikan bintang Biduk, bintang Belantik,
bintang Kartika, dan gugusan-gugusan bintang Ruang Selatan; 10 yang melakukan perbuatanperbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. 11
Apabila Ia melewati aku, aku tidak melihat-Nya, dan bila Ia lalu, aku tidak mengetahui. 12 Apabila
Ia merampas, siapa akan menghalangi-Nya? Siapa akan menegur-Nya: Apa yang Kaulakukan? 13
Allah tidak menahani murka-Nya, di bawah kuasa-Nya para pembantu Rahab membungkuk; 14
lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah Dia, memilih kata-kataku di hadapan Dia? 15
Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah Dia, malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. 16 Bila aku berseru, Ia menjawab; aku tidak dapat percaya, bahwa Ia sudi mendengarkan suaraku; 17 Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena, 18 yang tidak membiarkan aku bernafas, tetapi
mengenyangkan aku dengan kepahitan. 19 Jika mengenai kekuatan tenaga, Dialah yang mempunyai! Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat Dia? 20 Sekalipun aku benar, mulutku
sendiri akan menyatakan aku tidak benar; sekalipun aku tidak bersalah, Ia akan menyatakan aku
bersalah. 21 Aku tidak bersalah! Aku tidak pedulikan diriku, aku tidak hiraukan hidupku! 22
Semuanya itu sama saja, itulah sebabnya aku berkata: yang tidak bersalah dan yang bersalah
kedua-duanya dibinasakan-Nya. 23 Bila cemeti-Nya membunuh dengan tiba-tiba, Ia mengolokolok keputusasaan orang yang tidak bersalah. 24 Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang
fasik, dan mata para hakimnya telah ditutup-Nya; kalau bukan oleh Dia, oleh siapa lagi? 25 Harihariku berlalu lebih cepat dari pada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia, 26 meluncur
lewat laksana perahu dari pandan, seperti rajawali yang menyambar mangsanya. 27 Bila aku berpikir: Aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku, dan bergembira, 28 maka
takutlah aku kepada segala kesusahanku; aku tahu, bahwa Engkau tidak akan menganggap aku
tidak bersalah. 29 Aku dinyatakan bersalah, apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia? 30
Walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun, 31 namun
Engkau akan membenamkan aku dalam lumpur, sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku. 32
Karena Dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawab-Nya: Mari bersama-sama
menghadap pengadilan. 33 Tidak ada wasit di antara kami, yang dapat memegang kami berdua! 34
Biarlah Ia menyingkirkan pentung-Nya dari padaku, jangan aku ditimpa kegentaran terhadap Dia,
35
maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap Dia, karena aku tidak menyadari kesalahanku."
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Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Apa maksud "masakan manusia benar di
hadapan Allah"?
2. Apa yang Ayub harapkan?

Ayub berkata bahwa manusia tidak benar di
hadapan Allah. Mereka tidak bisa beperkara
dengan Allah yang memindahkan gununggunung, yang memberi perintah kepada matahari dan bintang-bintang. Menurut Ayub,
walaupun dia benar, tidak mungkin membantah
Allah, sekalipun dia tidak bersalah, Ia akan
menyatakan Ayub bersalah. Namun dia salah
paham tentang Allah seperti dia berkata "Bila
cemeti-Nya membunuh dengan tiba-tiba, Ia
mengolok-olok keputusaan orang yang tidak
bersalah." Ayub berkata lagi "Hari-hariku berlalu lebih cepat dari pada seorang pelari. Biarlah
Ia menyingkirkan pentung-Nya dari padaku,
jangan aku ditimpa kegentaran terhadap Dia."

Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang
fasik, dan mata para hakimnya telah ditutupNya; kalau bukan oleh Dia, oleh siapa lagi? (24)
Tuhan tidak pernah menyerahkan dunia ini
untuk orang fasik dan dikuasai Iblis. Tetapi
Ayub berkata Allah telah menyerahkan ke
dalam tangan mereka. Sebenarnya penyebab
asalnya dosa manusia. Karena itu kita terus
hidup dalam kejahatan dan tidak tahu keadilan
Tuhan.

Praktek Percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita di dalam dunia yang jahat ini
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Selasa

Keluhan dari
orang yang dalam kepahitan
Ayub 10:1~22

1

"Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan
keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. 2
Aku akan berkata kepada Allah: Jangan mempersalahkan aku;
beritahukanlah aku, mengapa Engkau beperkara dengan aku. 3
Apakah untungnya bagi-Mu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tangan-Mu, sedangkan Engkau mendukung rancangan orang fasik? 4 Apakah Engkau mempunyai
mata badani? Samakah penglihatan-Mu dengan penglihatan
manusia? 5 Apakah hari-hari-Mu seperti hari-hari manusia,
tahun-tahun-Mu seperti hari-hari orang laki-laki, 6 sehingga
Engkau mencari-cari kesalahanku, dan mengusut dosaku, 7
padahal Engkau tahu, bahwa aku tidak bersalah, dan bahwa
tiada seorangpun dapat memberi kelepasan dari tangan-Mu? 8
Tangan-Mulah yang membentuk dan membuat aku, tetapi
kemudian Engkau berpaling dan hendak membinasakan aku? 9
Ingatlah, bahwa Engkau yang membuat aku dari tanah liat,
tetapi Engkau hendak menjadikan aku debu kembali? 10
Bukankah Engkau yang mencurahkan aku seperti air susu, dan
mengentalkan aku seperti keju? 11 Engkau mengenakan kulit
dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan
urat. 12 Hidup dan kasih setia Kaukaruniakan kepadaku, dan
pemeliharaan-Mu menjaga nyawaku. 13 Tetapi inilah yang
Kausembunyikan di dalam hati-Mu; aku tahu, bahwa inilah
maksud-Mu: 14 kalau aku berbuat dosa, maka Engkau akan
mengawasi aku, dan Engkau tidak akan membebaskan aku dari
pada kesalahanku. 15 Kalau aku bersalah, celakalah aku! dan
kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku,
karena kenyang dengan penghinaan, dan karena melihat
sengsaraku. 16 Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti
singa Engkau akan memburu aku, dan menunjukkan kembali
kuasa-Mu yang ajaib kepadaku. 17 Engkau akan mengajukan
saksi-saksi baru terhadap aku, --Engkau memperbesar kegeraman-Mu terhadap aku--dan pasukan-pasukan baru, bahkan
bala tentara melawan aku. 18 Mengapa Engkau menyebabkan
aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa, sebelum
orang melihat aku! 19 Maka aku seolah-olah tidak pernah ada;
dari kandungan ibu aku langsung dibawa ke kubur. 20
Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku,
supaya aku dapat bergembira sejenak, 21 sebelum aku pergi,
dan tidak kembali lagi, ke negeri yang gelap dan kelam pekat,
22
ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan
kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan."
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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 perkataan Ayub terhadap Allah?

Ayub memohon kepada Tuhan "Jangan mempersalahkan keluhanku." dan melampiaskan
keluhannya dalam kepahitan jiwanya. Menurut
Ayub, Tuhan tahu bawha dia tidak bersalah.
Tetapi tidak ada seorangpun dapat memberi
kelepasan dari tangan-Nya. Ayub bertanya
"Tangan-Mulah yang membentuk aku, tetapi
Engkau hendak membinasakan aku?" Ayub
merasa bahwa Tuhan memburunya seperti
singa, memperbesar kegeraman-Nya seperti
tentara melawannya. Jadi Ayub memohon
membiarkannya sebentar untuk dapat
bergembira sebelum dia pergi ke negeri yang
gelap.

kalau aku berbuat dosa, maka Engkau akan
mengawasi aku, dan Engkau tidak akan membebaskan aku dari pada kesalahanku (14)
Banyak orang yang tidak mengenal hati dan
rencana Tuhan itu berpikir bahwa Tuhan tidak
mengampuni dosa kita dan akan membinasakan sebab upah dosa kita. Tetapi Tuhan mengasihi kita dan terus sabar sekalipun kita berbuat dosa. Dan kalau kita mengaku dosa kita,
Ia tetap mengampuni segala dosa kita.

Praktek Sekalipun mengeluh di hadapan Tuhan, jangan lupa Ia tetap mengasihimu
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Rabu

Menjauhkan kejahatan
dalam tanganmu
Ayub 11:1~20

1

Maka berbicaralah Zofar, orang Naama: 2 "Apakah orang
yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang
banyak mulut harus dibenarkan? 3 Apakah orang harus diam
terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah
tidak ada yang mempermalukan engkau? 4 Katamu: Pengajaranku murni, dan aku bersih di mata-Mu. 5 Tetapi, mudahmudahan Allah sendiri berfirman, dan membuka mulut-Nya
terhadap engkau, 6 dan memberitakan kepadamu rahasia
hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan
mengetahui, bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu
sebagian dari pada kesalahanmu. 7 Dapatkah engkau memahami hakekat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan
Yang Mahakuasa? 8 Tingginya seperti langit--apa yang dapat
kaulakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati--apa yang
dapat kauketahui? 9 Lebih panjang dari pada bumi ukurannya, dan lebih luas dari pada samudera. 10 Apabila Ia
lewat, melakukan penangkapan, dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalangi-Nya? 11 Karena Ia mengenal
penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. 12
Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liarpun dapat lahir sebagai manusia. 13 Jikalau engkau ini menyediakan hatimu, dan menadahkan tanganmu kepada-Nya;
14
jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu,
dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, 15
maka sesungguhnya, engkau dapat mengangkat mukamu
tanpa cela, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan
takut, 16 bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya
teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir
lalu. 17 Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang dari
pada siang hari, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi
hari. 18 Engkau akan merasa aman, sebab ada harapan, dan
sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur
dengan tenteram; 19 engkau akan berbaring tidur dengan tidak
diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. 20 Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun, mereka
tidak dapat melarikan diri lagi; yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan nafas."
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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 Zofar menegor Ayub?
2. Apa pesannya terhadap Ayub?

Zofar berkata setelah perkataan Ayub,
"Katamu: Pengajaranku murni, dan aku bersih
di mata-Mu." Dia pahamnya menurut Ayub, dia
sendirinya murni. Kemudian Zofar menegor
Ayub karena dia tidak memahami hakekat
Allah, tidak menyelami batas-batas kekuasaan
Yang Mahakuasa. Menurut Zofar, sekalipun
Allah lebih panjang dari pada bumi ukurannya,
dan lebih luas dari pada samudera, Ia tetap
tahu bahwa siapa dapat menghalangi-Nya.
Kemudian dia membandingkan Ayub dengan
anak keledai liar. Kemudian memesan kepada
Ayub akan menjauhkan kejahatan dalam tangannya. Setelah itu akan melupakan kesusahannya seperti kepada air yang telah mengalir
lalu. Dan Kehidupan Ayub akan menjadi lebih
cemerlang dari pada siang hari.

jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam
tanganmu, dan tidak membiarkan kecurangan
ada dalam kemahmu (14)
Pesan Zofar juga sama. Penyebab kesusahan
Ayub adalah dosa dan kejahatan. Harus menjauhi itu dalam tangan. Memang pesannya
bertobat, namun itu juga salah satu penghakiman. Kadang kita berkata bahwa semua
kesusahan dan penderitaan datang karena
dosa dan kejahatan. Namun itu bukan
kebenarnan dalam rencana Tuhan.
Praktek Menghibur sesama dalam kasih Allah, namun menjauhkan kejahatan dengan
membandingkan Firman
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Kamis

Tetapi pada Allahlah hikmat,
kekuatan, dan pengertian
Ayub 12:1~25

1

Tetapi Ayub menjawab: 2 "Memang, kamulah orang-orang itu,
dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. 3 Akupun mempunyai pengertian, sama seperti kamu, aku tidak kalah dengan
kamu; siapa tidak tahu hal-hal serupa itu? 4 Aku menjadi tertawaan sesamaku, aku, yang mendapat jawaban dari Allah, bila
aku berseru kepada-Nya; orang yang benar dan saleh menjadi
tertawaan. 5 Penghinaan bagi orang yang celaka, --demikianlah
pendapat orang yang hidup aman--suatu pukulan bagi orang
yang tergelincir kakinya. 6 Tetapi amanlah kemah para perusak,
dan tenteramlah mereka yang membangkitkan murka Allah,
mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. 7 Tetapi
bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya
pengajaran, kepada burung di udara, maka engkau akan
diberinya keterangan. 8 Atau bertuturlah kepada bumi, maka
engkau akan diberinya pengajaran, bahkan ikan di laut akan
bercerita kepadamu. 9 Siapa di antara semuanya itu yang tidak
tahu, bahwa tangan Allah yang melakukan itu; 10 bahwa di dalam
tangan-Nya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap
manusia? 11 Bukankah telinga menguji kata-kata, seperti langitlangit mencecap makanan? 12 Konon hikmat ada pada orang
yang tua, dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. 13
Tetapi pada Allahlah hikmat dan kekuatan, Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. 14 Bila Ia membongkar, tidak
ada yang dapat membangun kembali; bila Ia menangkap
seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. 15 Bila Ia membendung air, keringlah semuanya; bila Ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. 16 Pada Dialah kuasa dan kemenangan, Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. 17 Dia yang menggiring menteri
dengan telanjang, dan para hakim dibodohkan-Nya. 18 Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. 19 Dia yang menggiring dan
menggeledah para imam, dan menggulingkan yang kokoh. 20 Dia
yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan
para tua-tua hilang akal. 21 Dia yang mendatangkan penghinaan
kepada para pemuka, dan melepaskan ikat pinggang orang kuat.
22
Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan, dan mendatangkan kelam pekat pada terang. 23 Dia yang membuat bangsabangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan memperbanyak
bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. 24 Dia menyebabkan
para pemimpin dunia kehilangan akal, dan membuat mereka
tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. 25 Mereka
meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya; dan Ia
membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk."
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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 jawaban Ayub?
2. Bagaimana Ayub berkata tentang Allah?

Ayub mengolok-olok teman-teman dengan
berkata "Kamulah orang-orang itu, dan bersama-sama kamu hikmat akan mati." Kemudian
berkata bahwa akupun mempunyai pengertian,
sama seperti kamu, aku tidak kalah dengan
kamu. Menurut Ayub, dia yang benar dan saleh
menjadi tertawaan. Sebenarnya di dalam tangan Tuhan terletak nyawa segala yang hidup
dan nafas setiap manusia. Telinga menguji kata
-kata, langit-langit mencecap makanan, orang
yang tua dan orang yang lanjut umurnya berhikmat. Tetapi semua hikmat dan pengertianpun
milik-Ny, Tuhan. Semua rancangnya sesuai
dengan kehendak-Nya. Tuhan bisa mengubahkan aliran air, bisa membodohkan menteri
dan hakim, dan menyebabkan para pemimpin
dunia kehilangan akal.

Konon hikmat ada pada orang yang tua, dan
pengertian pada orang yang lanjut umurnya
(12)
Biasanya kita pakai ayat ini untuk menghormati
lansia dan menghargai saran mereka. Tetapi
sebenarnya berarti bahwa hikmat merekapun
tergantung kepada Tuhan. Sehingga orang
yang tua dan yang lanjut umurpun tidak boleh
bermegah tentang hikamt mereka.

Praktek Jangan memegahkan pengertian, hikmat, pengalaman apapun dan memohon
bimbingan Tuhan
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Jumat

Panggillah,
maka aku akan menjawab
Ayub 13:1~28

1

"Sesungguhnya, semuanya itu telah dilihat mataku, didengar
dan dipahami telingaku. 2 Apa yang kamu tahu, aku juga tahu,
aku tidak kalah dengan kamu. 3 Tetapi aku, aku hendak berbicara
dengan Yang Mahakuasa, aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. 4 Sebaliknya kamulah orang yang menutupi dusta,
tabib palsulah kamu sekalian. 5 Sekiranya kamu menutup mulut,
itu akan dianggap kebijaksanaan dari padamu. 6 Dengarkanlah
pembelaanku, dan perhatikanlah bantahan bibirku. 7 Sudikah
kamu berbohong untuk Allah, sudikah kamu mengucapkan dusta
untuk Dia? 8 Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah
untuk membela Dia? 9 Apakah baik, kalau Ia memeriksa kamu?
Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? 10 Kamu
akan dihukum-Nya dengan keras, jikalau kamu diam-diam
memihak. 11 Apakah kebesaran-Nya tidak akan mengejutkan
kamu dan ketakutan kepada-Nya menimpa kamu? 12 Dalildalilmu adalah amsal debu, dan perisaimu perisai tanah liat. 13
Diam! Aku hendak bicara, apapun yang akan terjadi atas diriku!
14
Dagingku akan kuambil dengan gigiku, dan nyawaku akan
kutatang dalam genggamku. 15 Lihatlah, Ia hendak membunuh
aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela peri
lakuku di hadapan-Nya. 16 Itulah yang menyelamatkan aku;
tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepada-Nya. 17 Dengarkanlah baik-baik perkataanku, perhatikanlah keteranganku. 18
Ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku, aku yakin, bahwa aku
benar. 19 Siapa mau bersengketa dengan aku? Pada saat itu juga
aku mau berdiam diri dan binasa. 20 Hanya janganlah
Kaulakukan terhadap aku dua hal ini, maka aku tidak akan
bersembunyi terhadap Engkau: 21 jauhkanlah kiranya tangan-Mu
dari padaku, dan kegentaran terhadap Engkau janganlah menimpa aku! 22 Panggillah, maka aku akan menjawab; atau aku
berbicara, dan Engkau menjawab. 23 Berapa besar kesalahan dan
dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. 24
Mengapa Engkau menyembunyikan wajah-Mu, dan menganggap aku sebagai musuh-Mu? 25 Apakah Engkau hendak menggentarkan daun yang ditiupkan angin, dan mengejar jerami yang
kering? 26 Sebab Engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku
dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku; 27
kakiku Kaumasukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku
Kauawasi, dan rintangan Kaupasang di depan tapak kakiku? 28
Dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh seperti kayu
lapuk, seperti kain yang dimakan gegat!"
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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 Ayub, siapa teman-temannya?
2. Apa yang dia mohon kepada Allah?

Ayub berkata "Apa yang kamu tahu, aku juga
tahu!" Kemudian menyebut tentang temanteman dengan kata tabib palsu. Kemudian dia
hendak berbicara dengan Yang Mahakuasa
untuk membela perkara di hadapan-Nya. Bagi
Ayub, dalil-dalil teman adalah amsal debu,
sehingga dia memohon tutup mulut kepada
teman-teman sambil berkata "Aku hendak
bicara, apapun yang akan terjadi atas diriku!"
Dan dia katakan, "Aku menyiapkan perkaraku,
aku yakin, bahwa aku benar." (18) Kemudian
memohon kepada Tuhan bahwa jauhkan tangan-Nya dari padanya dan memanggil dia,
untuk Ayub berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab kepadanya.

Mengapa Engkau menyembunyikan wajah-Mu,
dan menganggap aku sebagai musuh-Mu?(24)
Sedang Ayub merasa hati seperti Yesus di atas
salib. Kita pasti merasa seperti Tuhan tidak
memelihara hidup kita, dan membiarkan kita
sendiri. Tetapi jangan lupa, Tuhan tetap menyertai dalam waktu dan kondisi itu.

Praktek Sekalipun dalam kesulitan, berani maju kepada Tuhan untuk berbicara
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Sabtu

Kesalahanku akan Kaututup
dengan lepa
Ayub 14:1~22

1

"Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan
penuh kegelisahan. 2 Seperti bunga ia berkembang, lalu layu,
seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. 3 Masakan Engkau menujukan pandangan-Mu kepada
orang seperti itu, dan menghadapkan kepada-Mu untuk diadili?
4
Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis?
Seorangpun tidak! 5 Jikalau hari-harinya sudah pasti, dan
jumlah bulannya sudah tentu pada-Mu, dan batas-batasnya
sudah Kautetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, 6
hendaklah Kaualihkan pandangan-Mu dari padanya, agar ia
beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati
harinya. 7 Karena bagi pohon masih ada harapan: apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh.
8
Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya
mati di dalam debu, 9 maka bersemilah ia, setelah diciumnya
air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. 10 Tetapi bila
manusia mati, maka tidak berdayalah ia, bila orang binasa, di
manakah ia? 11 Seperti air menguap dari dalam tasik, dan
sungai surut dan menjadi kering, 12 demikian juga manusia
berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap,
mereka tidak terjaga, dan tidak bangun dari tidurnya. 13 Ah,
kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang
mati, melindungi aku, sampai murka-Mu surut; dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula! 14 Kalau
manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh
harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku; 15
maka Engkau akan memanggil, dan akupun akan menyahut;
Engkau akan rindu kepada buatan tangan-Mu. 16 Sungguhpun
Engkau menghitung langkahku, Engkau tidak akan memperhatikan dosaku; 17 pelanggaranku akan dimasukkan di dalam
pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan Kaututup dengan lepa. 18 Tetapi seperti gunung runtuh berantakan,
dan gunung batu bergeser dari tempatnya, 19 seperti batu-batu
dikikis air, dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat,
demikianlah Kauhancurkan harapan manusia. 20 Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya, maka pergilah ia, Engkau
mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi. 21 Anak-anaknya
menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu; atau mereka menjadi hina,
tetapi ia tidak menyadarinya. 22 Hanya tubuhnya membuat
dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri jiwanya berduka
cita."
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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 Ayub, dia sedang dalam situasi apa?
2. Apa yang dia mohon kepada Tuhan?

Ayub berkata "Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya seperti bunga ia
berkembang, lalu layu, masakan Engkau
menujukan pandangan-Mu kepada orang seperti itu." Dia juga membandingkan manusia
dengan pohon. Pohon masih ada harapan:
apabila ditebang, ia bertunas kembali, tetapi
manusia mati, tidak dapat hidup lagi. Maksudnya Ayub begitu susah sampai hampir mati.
Terus Ayub memohon Tuhan memanggil dia
lagi utuk berbicara. Dia percaya bahwa pelanggarannya akan dimasukkan di dalam pundipundi yang dimeteraikan, dan kesalahannya
akan Tuhan tutup dengan lepa. Tetapi jika tidak
begitu, pengharapannya akan dihancurkan, dan
jiwanya berdukacita.

Ah, kiranya Engkau menyembunyikan aku di
dalam dunia orang mati... (13)
Ayub memohon demikian ini karena sungguh
susah hidup. Sekarang dia tidak ada kekuatan
untuk menahan diri di dalam kesusahan ini.
Ayub lebih merasa sulit karena tidak tahu
alasan kesusahannya. Banyak orang langsung
berkata "Itu upah dosa!" Tetapi Ayub telah
hidup sebagai orang saleh sehingga susah
menerima saran itu. Apakah kita juga susah
menerima saran ini seperti Ayub?

Praktek Mengaku dosa dan kesalahan dengan percaya akan Tuhan tutup dengan lepa
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Bahan PA

Ayub 8:1~22 (Minggu)
Sharing
Ice Break

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

“Pengetahuan Palsu
1. Apakah anda ingat info yang salah, namun orang-orang menerima sebagai fakta? (Share)
2. Kenapa orang-orang menerima info yang salah ini sebagai akal sehat? (Share)

Baca Teks 1. Menurut Bildad, kenapa anak-anak Ayub mati dan mengalami kesusahan ini? (1~4)

2. Apa yang dia ajak perhatikan tentang orang-orang zaman dahulu? (8~19)

3. Bagaimana berkata tentang Allah? (5~7, 20~22)

Bacaan
Lebih luas

Menurut Yohanes, siapa Allah?

1Yoh 4:7~11

Menurut Yohanes, Allah adalah kasih. Ia membuktikan kasih-Nya kepada kita
dengan mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehNya. Sehingga kita juga harus saling mengasihi. Bildad memahami tentang Allah
demikian itu, Ia memberkati orang saleh dan benar, sekalipun kedudukan orang
yang dahulu kelihatan hina, itu akan menjadi sangat mulia, Ia tidak menolak orang
yang saleh, tetapi tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Bukan Bildad
saja, sebagian besar orang percaya juga memahami seperti ini tentang Allah. Biasanya prinsip ini benar. Tetapi Tuhan memberi prinsip ini kepada manusia supaya
mengatur kehidupan kita tidak begitu jahat. Sebenarnya ada prinsip Allah di atas
segala prinsip dan peraturan, inlah kasih. Sekalipun orang-orang tidak mengenal
Allah, ada beberapa orang yang hidup dengan berprinsip baik-baik saja. Namun
anak-anak Allah harus hidup lebih benar dari pada mereka dengan prinsip kasih.

Aplikasi

Share peristiwa yang menyakiti hati orang lain dengan menghakimi. Selama
minggu ini menghibur dan melindungi orang-orang yang sedang sakit hati.
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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