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Perubahan Hidup Orang Kristen Dalam Firman Tuhan

Kadang para politikus berkata dengan aneh

sebab perkataannya beda dengan yang dulu dia
pernah katakan. Memang mereka sering berkata

Tema

Allah yang tidak bisa
dipahami

secara politik. Tetapi kadang pada waktu diskusi juga perkataan mereka awal dan akhirnya
berbeda. Pada saat ini, kita bisa mengerti bah-

Bacaan Minggu

Ayub

22~29

wa dia salah ingat dan kurang pintar tentang
data-data

yang

dia

pernah

katakan.

Sesungguhnya dia tidak mengerti tentang perkataannya sendiripun, hanya dia pura-pura tahu
dan seperti pintar tentang agenda itu. Begitu
juga dengan Ayub dan teman-temannya. Kita
bisa tahu bahwa Ayub dan teman-teman juga
sebenarnya tidak tahu, namun pura-pura tahu
dan berhikmat. Mereka berkata tentang dosa,
hukuman, pertobatan dan Allah. Kelihatannya
cukup berhikmat, namun sesungguhnya tidak
tahu. Siapa di antara kita yang sungguh
mengerti secara total tentang Allah? Oleh sebab
itu janganlah berbicara dengan pandangan diri
sendiri. Lebih baik diam dan memperhatika
suara Tuhan.

PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

Allah yang tidak bisa dipahami - Ayub (4)

Mereka mulai debat ke-3 kali. Elifas berkata bahwa sekalipun Ayub benar, tidak ada manfaat bagi Tuhan. Kemudian dia terus mengatakan dosa-dosa Ayub dengan menduga. Ayub juga berkata bahwa Tuhan tidak mengadakan
perkara dengan dia, melainkan akan menaruh perhatian kepadanya. Kemudian Ayub berkata akan memurnikan
diri seperti emas. Namun dia masih berpikir bahwa Allah membiarkan yatim, janda dan orang miskin di dalam
penindasan. Bildad juga berkata, "Bagaimana manusia benar di hadapan Allah? anak manusia adalah berenga,
ulat." Ayub berkata lagi bahwa manusia tahu hanya sebagian tentang Allah, dan berkata "Aku tidak akan mengucapkan kecurangan dengan bibirku." Ayub tahu bahwa sekalipun orang fasik sebentar berkembang, akhirnya
Tuhan tidak membiarkan mereka. Dia tahu, takut akan Tuhan, hanya itulah hikmat.

Message Minggu

Bilangan 24:10~25

Sejak zaman kuno sampai zaman sekarang, ada
orang-orang yang bermegah atas hubungan
dengan penguasa. Kalau sungguh mereka memakai hubungan ini untuk keuntungan dirinya, itu
menjadi korupsi. Namun juga ada orang-orang
yang menipu tentang hubungan dengan penguasa. Merekanya sebagai penipu. Dan ada satu
bagian lagi, mereka berpikir sungguh mengenal
penguasa sebab memiliki hubungan pribadi,
namun faktanya tidak.
katanya orang yang mendengar firman Allah
Di dalam Alkitab ada banyak orang yang berkata
"Aku dekat dengan Allah!" Di antara mereka, ada
beberapa orang yang telah mengalami kuasa
Roh, juga ada beberapa orang yang dianggap
sebagai nabi kepada orang-orang. Bileam bin
Beor juga salah satu di antara mereka. Pada
zaman itu, dia cukup terkenal di daerah timur
dekat. Dia sudah mendengar jawaban Allah yang
tidak boleh pergi, tetapi dia datang sampai padang gurun Moab karena banyak harta benda
dari raja Balak. Namun ketika 3 kali berusaha
mengutuk orang Israel, dia terus memberkati
orang Israel sebab Roh Allah menguasai mulutnya. Tetapi dalam situasi ini Bileam menyebut
dirinya sendiri dengan kata, "orang yang
mendengar firman Allah,
yang beroleh
pengenalan akan Yang Mahatinggi, yang melihat
penglihatan dari Tuhan." (Bil 24:16). Memang
Tuhan pasti tertawa karena dia.
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Takut akan Tuhan, itulah hikmat
Namun Ayub dan teman-teman juga sama seperti
Bileam. Teman-teman Ayub berkata, "Aku berhikmat. Aku mengenal Allah." Dan menghakimi Ayub
sebagai orang fasik. Ayub juga melawan mereka.
Menurut Ayub, keadaan di dunia ini, orang benar
mengalami kesusahan, tetapi orang fasik sukses
dan berkembang. Kalau kita melihat debat mereka, satu persatu kelihatannya benar dan berhikmat. Tetapi bila lebih diperhatikan, kita bisa tahu
bahwa mereka tidak mengenal Allah. Di dalam
pasal 28, Ayub berkata bahwa hikmat Tuhan
gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan
harganya tidak dapat ditimbang dengan perak.
Akhirnya dia berkata ""Takut akan Tuhan, itulah
hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi."
Namun di dalam pasal 24, dia bersungut-sungut
dengan kata "Allah tidak mengindahkan doa
orang-orang yang hampir mati." Dan juga berkata
Tuhan akan menyelamatkan orang benar dari
penindasan.
Kita tahu, hikmat sesungguhnya hanya pada
Allah. Dan banyak orang berkata bahwa aku
berhikmat dari Tuhan. Tetapi di antara mereka,
banyak orang berkata hanya dengan pandangan
dirinya sendiri. Juga kadang ada beberapa orang
yang tidak cukup percaya Tuhan. Kita juga harus
jujur di hadapan Tuhan. Kita tahu tentang Tuhan,
namun tidak bisa memahami secara total dan
sempurna. Sehingga sekalipun tidak bisa memahami rancangan-Nya, kita harus serahkan
kehidupan kita di tangan-Nya.

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

Menyalahkan teman dengan duga
Ayub 22:1~30

1

Maka Elifas, orang Teman, menjawab: 2 "Apakah manusia berguna bagi
Allah? Tidak, orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. 3
Apakah ada manfaatnya bagi Yang Mahakuasa, kalau engkau benar, atau
keuntungannya, kalau engkau hidup saleh? 4 Apakah karena takutmu akan
Allah, maka engkau dihukum-Nya, dan dibawa-Nya ke pengadilan? 5
Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? 6 Karena
dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu
dan merampas pakaian orang-orang yang melarat; 7 orang yang kehausan
tidak kauberi minum air, dan orang yang kelaparan tidak kauberi makan, 8
tetapi orang yang kuat, dialah yang memiliki tanah, dan orang yang disegani,
dialah yang mendudukinya. 9 Janda-janda kausuruh pergi dengan tangan
hampa, dan lengan yatim piatu kauremukkan. 10 Itulah sebabnya engkau
dikelilingi perangkap, dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. 11
Terangmu menjadi gelap, sehingga engkau tidak dapat melihat dan banjir
meliputi engkau. 12 Bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi?
Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya! 13 Tetapi pikirmu:
Tahu apa Allah? Dapatkah Ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap? 14
Awan meliputi Dia, sehingga Ia tidak dapat melihat; Ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran langit! 15 Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama,
yang dilalui orang-orang jahat, 16 mereka yang telah direnggut sebelum
saatnya, yang alasnya dihanyutkan sungai; 17 mereka yang berkata kepada
Allah: Pergilah dari pada kami! dan: Yang Mahakuasa dapat berbuat apa
terhadap kami? 18 Namun Dialah juga yang memenuhi rumah mereka dengan
segala yang baik--tetapi rancangan orang fasik adalah jauh dari padaku. 19 Hal
itu dilihat oleh orang benar dan mereka bersukaria; orang yang tidak bersalah
mengolok-olok mereka: 20 Sungguh, lawan kami telah dilenyapkan, dan
peninggalan mereka telah habis dimakan api. 21 Berlakulah ramah terhadap
Dia, supaya engkau tenteram; dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. 22 Terimalah apa yang diajarkan mulut-Nya, dan taruhlah firman-Nya
dalam hatimu. 23 Apabila engkau bertobat kepada Yang Mahakuasa, dan
merendahkan diri; apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, 24 membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batubatu sungai, 25 dan apabila Yang Mahakuasa menjadi timbunan emasmu, dan
kekayaan perakmu, 26 maka sungguh-sungguh engkau akan bersenangsenang karena Yang Mahakuasa, dan akan menengadah kepada Allah. 27
Jikalau engkau berdoa kepada-Nya, Ia akan mengabulkan doamu, dan
engkau akan membayar nazarmu. 28 Apabila engkau memutuskan berbuat
sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalanjalanmu. 29 Karena Allah merendahkan orang yang angkuh tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala! 30 Orang yang tidak bersalah
diluputkan-Nya: engkau luput karena kebersihan tanganmu."
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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 Elifas, kenapa manusia tidak
berguna bagi Tuhan?
2. Apa-apa dosa Ayub yang Elifas duga?

Elifas berkata bahwa manusia tidak berguna
bagi Tuhan. Menurut dia, sekalipun Ayub tetap
benar dan saleh tidak ada untungnya bagi
Tuhan. Kemudian Elifas terus berkata dosadosa Ayub yang dia duga (6~7). Ayub menerima gadai dari saudara-saudara, merampas
pakaian orang-orang yang melarat, tidak memberi minuman dan makanan kepada orang yang
haus dan lapar, menyuruh janda-janda pergi
dengan tangan hampa, dan meremukkan
lengan yatim piatu. Dan Elifas telah salah paham perkataan Ayub, seperti Allah tidak tahu
dan tidak akan menghukum sekalipun berbuat
dosa. Akhirnya dia memesankan Ayub agar
merendahkan diri, menerima ajaran-Nya, dan
menaruh firman-Nya dalam hati.
Terimalah apa yang diajarkan mulut-Nya,
dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu (22)
Katanya ajaran dan firman Tuhan, tetapi faktanya perkataan Elifas. Kita juga berkata demikian
"Inilah firman Tuhan!" Namun sebenarnya
perkataan itu dari hati sendiri. Sebab dirinya
sediri yang mengatakan itu tidak bisa membedakan. Sehingga kita harus lebih perhatikan
kepada Tuhan dalam doa dan merenungkan
firman.

Praktek Jangan menilai orang hanya berdasarkan gosip
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Senin

Tuhan akan menaruh perhatian
kepadaku
Ayub 23:1~17

1

Tetapi Ayub menjawab: 2 "Sekarang ini keluh kesahku
menjadi pemberontakan, tangan-Nya menekan aku, sehingga
aku mengaduh. 3 Ah, semoga aku tahu mendapatkan Dia, dan
boleh datang ke tempat Ia bersemayam. 4 Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapan-Nya, dan kupenuhi mulutku
dengan kata-kata pembelaan. 5 Maka aku akan mengetahui
jawaban-jawaban yang diberikan-Nya kepadaku dan aku
akan mengerti, apa yang difirmankan-Nya kepadaku. 6 Sudikah Ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaan-Nya? Tidak, Ia akan menaruh perhatian kepadaku.
7
Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapan-Nya,
dan aku akan bebas dari Hakimku untuk selama-lamanya. 8
Sesungguhnya, kalau aku berjalan ke timur, Ia tidak di sana;
atau ke barat, tidak kudapati Dia; 9 di utara kucari Dia, Ia
tidak tampak, aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat
Dia. 10 Karena Ia tahu jalan hidupku; seandainya Ia menguji
aku, aku akan timbul seperti emas. 11 Kakiku tetap mengikuti
jejak-Nya, aku menuruti jalan-Nya dan tidak menyimpang. 12
Perintah dari bibir-Nya tidak kulanggar, dalam sanubariku
kusimpan ucapan mulut-Nya. 13 Tetapi Ia tidak pernah berubah--siapa dapat menghalangi Dia? Apa yang dikehendakiNya, dilaksanakan-Nya juga. 14 Karena Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal
yang serupa itu dimaksudkan-Nya. 15 Itulah sebabnya hatiku
gemetar menghadapi Dia, kalau semuanya itu kubayangkan,
maka aku ketakutan terhadap Dia. 16 Allah telah membuat
aku putus asa, Yang Mahakuasa telah membuat hatiku
gemetar; 17 sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan
bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita."
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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 Ayub membandingkan temantemannya dengan Allah?
2. Bagaimana mengaku iman dirinya?

Ayub meratap dengan berkata "Ah, semoga
aku tahu mendapatkan Dia, datang ke tempat
Ia bersemayam. Kupenuhi mulutku dengan kata
-kata pembelaan. Aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikan-Nya." (3~5). Dan
juga berkata, "Ia akan menaruh perhatian kepadaku." Ayub masih belum bertemu Tuhan dan
tetap mengalami kesusahan. Tetapi dia
percaya akan Allah menolongnya dan berkata
"Seandainya Ia menguji aku, aku akan timbul
seperti emas." (10).

Sudikah Ia mengadakan perkara dengan
aku... ? Tidak, Ia akan menaruh perhatian
kepadaku (6)
Ketika kita berdoa dalam kesulitan, kalau Tuhan langsung menegor kita, kemudian memberitahukan solusi untuk mengatasi kesulitan ini,
tentu persoalannya akan beres. Namun hati
nya masih merasa berat. Sehingga Allah,
penghibur kita, mengkonseling kita dulu
mendengar doa kita dengan perhatian. Inilah
cara penghiburan Tuhan.

Praktek Hanya mendengar seruan sesama dengan sabar
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Selasa

Allah tidak mengindahkan doa
mereka yang menderita luka
Ayub 24:1~25

1

"Mengapa Yang Mahakuasa tidak mencadangkan masa penghukuman dan
mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilan-Nya? 2 Ada orang
yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak, lalu
menggembalakannya. 3 Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan
lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai, 4 orang
miskin didorongnya dari jalan, orang sengsara di dalam negeri terpaksa
bersembunyi semuanya. 5 Sesungguhnya, seperti keledai liar di padang gurun
mereka keluar untuk bekerja mencari apa-apa di padang belantara sebagai
makanan bagi anak-anak mereka. 6 Di ladang mereka mengambil makanan
hewan, dan kebun anggur, milik orang fasik, dipetiki buahnya yang ketinggalan. 7 Dengan telanjang mereka bermalam, karena tidak ada pakaian, dan
mereka tidak mempunyai selimut pada waktu dingin; 8 oleh hujan lebat di
pegunungan mereka basah kuyup, dan karena tidak ada tempat berlindung,
mereka mengimpitkan badannya pada gunung batu. 9 Ada yang merebut anak
piatu dari susu ibunya dan menerima bayi orang miskin sebagai gadai. 10
Dengan telanjang mereka berkeliaran, karena tidak ada pakaian, dan dengan
kelaparan mereka memikul berkas-berkas gandum; 11 di antara dua petak
kebun mereka membuat minyak, mereka menginjak-injak tempat pengirikan
sambil kehausan. 12 Dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang
hampir mati dan jeritan orang-orang yang menderita luka, tetapi Allah tidak
mengindahkan doa mereka. 13 Ada lagi golongan yang memusuhi terang,
yang tidak mengenal jalannya dan tidak tetap tinggal pada lintasannya. 14
Pada parak siang bersiaplah si pembunuh, orang sengsara dan miskin
dibunuhnya, dan waktu malam ia berlaku seperti pencuri. 15 Orang yang
berzinah menunggu senja, pikirnya: Jangan seorangpun melihat aku; lalu
dikenakannya tudung muka. 16 Di dalam gelap mereka membongkar rumah,
pada siang hari mereka bersembunyi; mereka tidak kenal terang, 17 karena
kegelapan adalah pagi hari bagi mereka sekalian, dan mereka sudah biasa
dengan kedahsyatan kegelapan. 18 Mereka hanyut di permukaan air, bagian
mereka terkutuk di bumi; mereka tidak lagi pergi ke kebun anggur mereka. 19
Air salju dihabiskan oleh kemarau dan panas, demikian juga dilakukan dunia
orang mati terhadap mereka yang berbuat dosa. 20 Rahim ibu melupakan dia,
berenga mengerumitnya, ia tidak diingat lagi: kecurangan dipatahkan seperti
pohon kayu. 21 Ia menjarahi perempuan mandul, yang tidak beranak, dan
tidak berbuat baik terhadap seorang janda, 22 bahkan menyeret orang-orang
perkasa dengan kekuatannya; ia bangun kembali, tetapi hidupnya tidak terjamin. 23 Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya, dan
mengawasi jalan-jalannya. 24 Hanya sebentar mereka meninggikan diri, lalu
tidak ada lagi; mereka luruh, lalu menjadi lisut seperti segala sesuatu, mereka
dikerat seperti hulu tangkai gandum. 25 Jikalau tidak demikian halnya, siapa
berani menyanggah aku dan meniadakan perkataanku?"
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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 Ayub berpikir bahwa Tuhan tidak
memperhatikan kehidupan manusia?

Tetapi Ayub juga berpikir bahwa Tuhan tidak
memperhatikan kehidupan manusia. Dia berkata tentang keadaan yatim, janda, orang miskin
yang siapapun tidak menolong mereka.
Menurut Ayub, Tuhan tidak mengindakan doa
mereka, orang-orang yang hampir mati dan
jeritan orang-orang yang menderita luka. Dan
dia bersungut-sungut lagi karena golongan
yang memusuhi terang terus berbuat dosa,
namun Tuhan masih membiarkan mereka.
Sekalipun ini Ayub berkata lagi, Allah akan
menyeret orang-orang perkasa dengan
kekuatannya, tetapi hanya sebentar mereka
meninggikan diri, lalu menjadi lisut seperti
segala sesuatu.

Dari dalam kota terdengar rintihan orangorang yang hampir mati... tetapi Allah tidak
mengindahkan doa mereka (12)
Tuhan tetap melihat segala hal yang telah
terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Namun
kita berkewajiban untuk mengukur segala hal
sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan Tuhan
membiarkan orang miskin dan lemah.
Sebenarnya Tuhan telah mengutus kita untuk
menolong mereka. Hanya kita membiarkan
mereka dengan pikiran "Bukan urusanku."

Praktek Jangan putus asa sebab Tuhan tetap menyertai sekalipun kelihatannya diam
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Rabu

Bermegah atas hikmat dan
pengertian yang kecil
Ayub 25:1~6, 26:1~14

25:1

Maka Bildad, orang Suah, menjawab: 2 "Kekuasaan dan
kedahsyatan ada pada Dia, yang menyelenggarakan damai di
tempat-Nya yang tinggi. 3 Dapatkah dihitung pasukan-Nya?
Dan siapakah yang tidak disinari terang-Nya? 4 Bagaimana
manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang
dilahirkan perempuan itu bersih? 5 Sesungguhnya, bahkan
bulanpun tidak terang dan bintang-bintangpun tidak cerah di
mata-Nya. 6 Lebih-lebih lagi manusia, yang adalah berenga,
anak manusia, yang adalah ulat!"

Tetapi Ayub menjawab: 2 "Alangkah baiknya bantuanmu
kepada yang tidak kuat, dan pertolonganmu kepada lengan
yang tidak berdaya! 3 Alangkah baiknya nasihatmu kepada
orang yang tidak mempunyai hikmat, dan pengertian yang
kauajarkan dengan limpahnya! 4 Atas anjuran siapakah
engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu, dan gagasan
siapakah yang kaunyatakan? 5 Roh-roh di bawah menggeletar, demikian juga air dan penghuninya. 6 Dunia orang mati
terbuka di hadapan Allah, tempat kebinasaanpun tidak ada
tutupnya. 7 Allah membentangkan utara di atas kekosongan,
dan menggantungkan bumi pada kehampaan. 8 Ia membungkus air di dalam awan-Nya, namun awan itu tidak
robek. 9 Ia menutupi pemandangan takhta-Nya, melingkupinya dengan awan-Nya. 10 Ia telah menarik garis pada
permukaan air, sampai ujung perbatasan antara terang dan
gelap; 11 tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengangcengang oleh hardik-Nya. 12 Ia telah meneduhkan laut dengan
kuasa-Nya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaanNya. 13 Oleh nafas-Nya langit menjadi cerah, tangan-Nya
menembus ular yang tangkas. 14 Sesungguhnya, semuanya itu
hanya ujung-ujung jalan-Nya; betapa lembutnya bisikan yang
kita dengar dari pada-Nya! Siapa dapat memahami guntur
kuasa-Nya?"

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

26:1

10

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Menurut Bildad, siapa manusia?
2. Bagaimana Ayub berkata tentang Allah?

Bildad berkata dengan simpul, tidak ada manusia benar, perempuan bersih di hadapan Allah,
kita, manusia adalah berena dan ulat. Tetapi
Ayub mengolok-oloknya dengan menjawab
"Alangkah baiknya bantuanmu kepada yang
tidak kuat, alangkah baiknya nasihatmu kepada
orang yang tidak mempunyai hikmat." Dan
bertanya kepada Bildad, "Atas anjuran
siapakah engkau mengucapkan perkataanperkataan itu!" Kemudian berkata tentang
kemuliaan Tuhan yang mengatur alam, dan
berkata "Itu hanya ujung-ujung jalan-Nya, Siapa
dapat memahami guntur kuasa-Nya?"

Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar
dari pada-Nya! Siapa dapat memahami guntur kuasa-Nya? (26:14)
Semua yang kita lihat, dengar dan mengerti
dalam dunia ini, hanya sebagian dari Allah. Kita
tidak bisa memahami Allah secara total tentang
kuasa-Nya maupun rencana-Nya. Namun
sekarang Ayub dan teman-temannya saling
bertengkar seperti mereka sudah memahami
dan tahu tentang Allah dengan sempurna. Dan
kita juga sering berkata seperti mereka.

Praktek Jangan mengajar atau menilai orang lain dengan memegahkan pengetahuan
diri sendiri
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Kamis

Bagian orang fasik,
milik pusaka orang lalim
Ayub 27:1~23

1

Maka Ayub melanjutkan uraiannya: 2 "Demi Allah yang hidup,
yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi Yang Mahakuasa, yang memedihkan hatiku, 3 selama nafasku masih ada
padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, 4 maka
bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan,
dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. 5 Aku sama sekali
tidak membenarkan kamu! Sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. 6 Kebenaranku kupegang
teguh dan tidak kulepaskan; hatiku tidak mencela seharipun dari
pada umurku. 7 Biarlah musuhku mengalami seperti orang fasik,
dan orang yang melawan aku seperti orang yang curang. 8 Karena apakah harapan orang durhaka, kalau Allah menghabisinya,
kalau Ia menuntut nyawanya? 9 Apakah Allah akan mendengar
teriaknya, jika kesesakan menimpa dia? 10 Dapatkah ia bersenang
-senang karena Yang Mahakuasa dan berseru kepada Allah
setiap waktu? 11 Aku akan mengajari kamu tentang tangan Allah,
apa yang dimaksudkan oleh Yang Mahakuasa tidak akan kusembunyikan. 12 Sesungguhnya, kamu sekalian telah melihatnya
sendiri; mengapa kamu berpikir yang tidak-tidak? 13 Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah, dan milik pusaka orangorang lalim yang mereka terima dari Yang Mahakuasa: 14 kalau
anak-anaknya bertambah banyak mereka menjadi makanan
pedang, dan anak cucunya tidak mendapat cukup makan; 15 siapa
yang luput dari padanya, akan turun ke kubur karena wabah,
dengan tidak ditangisi oleh janda mereka. 16 Jikalau ia menimbun
uang seperti debu banyaknya, dan menumpuk pakaian seperti
tanah liat, 17 sekalipun ia yang menumpuknya, namun orang
benar yang akan memakainya, dan orang yang tidak bersalah
yang akan membagi-bagi uang itu. 18 Ia mendirikan rumahnya
seperti sarang laba-laba, seperti gubuk yang dibuat penjaga. 19
Sebagai orang kaya ia membaringkan diri, tetapi tidak dapat ia
mengulanginya: ketika ia membuka matanya, maka tidak ada
lagi semuanya itu. 20 Kedahsyatan mengejar dia seperti air bah,
pada malam hari ia diterbangkan badai; 21 angin timur
mengangkatnya, lalu lenyaplah ia; ia dilemparkannya dari tempatnya. 22 Dengan tak kenal belas kasihan Allah melempari dia,
dengan cepat ia harus melepaskan diri dari kuasa-Nya. 23 Oleh
karena dia orang bertepuk tangan, dan bersuit-suit karena dia dari
tempat kediamannya."
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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 Ayub berkata kepada Tuhan?
2. Bagaimana berkata tentang orang fasik?
Ayub berkata bahwa dia tidak akan mengucapkan kecurangan sekalipun Allah tidak memberi
keadilan kepadanya, dan memedihkan hatinya.
Namun kelihatannya janji ini hanya kepada
Allah saja, karena Ayub mengutuk temantemannya dengan berkata, "Biarlah musuhku
mengalami seperti orang fasik, dan orang yang
melawan aku seperti orang yang curang."
Selanjutnya dia berkata tentang kehidupan
orang fasik. Menurut Ayub, anak-anak orang
fasik akan menjadi makanan pedang sekalipun
mereka bertambah, dan anak cucunya tidak
mendapat cukup makan, dan mereka akan
turun ke kubur karena wabah. Kelihatannya
sedang berkembang, tetapi Allah tidak akan
membiarkan mereka, dan orang-orang akan
bertepuk tangan dan bersuit-suit sebab mereka
dilempari oleh Tuhan.
Jikalau ia menimbun uang seperti debu
banyaknya, dan menumpuk pakaian seperti
tanah liat (16)
Sejak zaman kuno, sampai zaman sekarang,
ada banyak orang kaya yang bisa pakai cukup
berharga seperti barang sederhana. Tetapi
yang menikamti itu, agak beda. Ayub berkata
bahwa sekalipun orang fasik menumpuknya,
namun orang benar akan memakai semua
yang baik itu dan orang yang tidak bersalah
akan membagi-bagi uang itu.

Praktek Jangan iri akan perkembangan orang fasik sambil mengingat hukuman Tuhan
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Jumat

Hikmat, paling berharga
Ayub 28:1~28

1

"Memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang
melimbang emas; 2 besi digali dari dalam tanah, dan dari batu
dilelehkan tembaga. 3 Orang menyudahi kegelapan, dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya, di dalam kekelaman dan kelam
pekat. 4 Orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia, mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas, mereka
melayang-layang jauh dari manusia. 5 Tanah yang menghasilkan
pangan, dibawahnya dibongkar-bangkir seperti oleh api. 6Batunya
adalah tempat menemukan lazurit yang mengandung emas urai. 7
Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buaspun, dan mata elang
tidak melihatnya; 8 binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya
di sana dan singa tidak melangkah melaluinya. 9 Manusia melekatkan
tangannya pada batu yang keras, ia membongkar-bangkir gununggunung sampai pada akar-akarnya; 10 di dalam gunung batu ia menggali terowongan, dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga;
11
air sungai yang merembes dibendungnya, dan apa yang tersembunyi dibawanya ke tempat terang. 12 Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi? 13 Jalan ke sana tidak diketahui
manusia, dan tidak didapati di negeri orang hidup. 14 Kata samudera
raya: Ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut: Ia tidak ada padaku.
15
Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya
tidak dapat ditimbang dengan perak. 16 Ia tidak dapat dinilai dengan
emas Ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau
dengan permata lazurit; 17 tidak dapat diimbangi oleh emas, atau
kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. 18Baik gewang,
baik hablur, tidak terhitung lagi; memiliki hikmat adalah lebih baik
dari pada mutiara. 19 Permata krisolit Etiopia tidak dapat
mengimbanginya, ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. 20 Hikmat itu, dari manakah datangnya, atau akal budi, di manakah tempatnya? 21 Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. 22 Kebinasaan dan maut berkata: Hanya
desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. 23 Allah mengetahui
jalan ke sana, Ia juga mengenal tempat kediamannya. 24 Karena Ia
memandang sampai ke ujung-ujung bumi, dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. 25 Ketika Ia menetapkan kekuatan angin,
dan mengatur banyaknya air, 26 ketika Ia membuat ketetapan bagi
hujan, dan jalan bagi kilat guruh, 27 ketika itulah Ia melihat hikmat,
lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya; 28
tetapi kepada manusia Ia berfirman: Sesungguhnya, takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi."
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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, apa yang paling berharga?
2. Dari mana bisa mencari itu?

Kita bisa mencari emas, perak, besi, tembaga
dan permata dengan mata dari tempat yang
bisa melihat. Tentu juga perlu mengorbankan
diri atau membayar harga. Namun Hikmat lebih
berharga dan mencarinya sulit sekali. Ayub
berkata bahwa hanya Allah yang memandang
sampai ke ujung-ujung bumi, yang melihat
segala sesuatu yang ada di kolong langit, yang
membuat ketetapan dunia itu menjadi hikmat
bagi kita. Sebab itu, takut akan Tuhan, itulah
hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal
budi.

takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi (28)
Teman-teman Ayub menegor Ayub dengan
kata "Dia tidak takut akan Allah." Namun di
awal kitab Ayub sudah dituliskan "Orang itu
saleh dan jujur; ia takut akan Allah." (1:1).
Maksudnya Ayub telah berhikmat. Sekalipun
teman-temannya menegor Ayub dengan hikmat
dirinya dari pengalaman dan dari dunia, Ayub
lebih berhikmat dari pada mereka.

Praktek Memiliki hikmat dengan takut akan Tuhan
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Sabtu

Ayub mengenang masa lalu,
pada saat dihormati
Ayub 29:1~25

1

Maka Ayub melanjutkan uraiannya: 2 "Ah, kiranya aku seperti
dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari, ketika
Allah melindungi aku, 3 ketika pelita-Nya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terang-Nya aku berjalan dalam gelap; 4 seperti
ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib
dengan aku di dalam kemahku; 5 ketika Yang Mahakuasa masih
beserta aku, dan anak-anakku ada di sekelilingku; 6 ketika
langkah-langkahku bermandikan dadih, dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. 7 Apabila aku keluar ke pintu
gerbang kota, dan menyediakan tempat dudukku di tengahtengah lapangan, 8 maka ketika aku kelihatan, mundurlah orangorang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut
umurnya, lalu tinggal berdiri; 9 para pembesar berhenti bicara,
dan menutup mulut mereka dengan tangan; 10 suara para pemuka
membisu, dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya; 11
apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia; dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. 12 Karena aku
menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga
anak piatu yang tidak ada penolongnya; 13 aku mendapat ucapan
berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda
kubuat bersukaria; 14 aku berpakaian kebenaran dan keadilan
menutupi aku seperti jubah dan serban; 15 aku menjadi mata bagi
orang buta, dan kaki bagi orang lumpuh; 16 aku menjadi bapa
bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal,
kuselidiki. 17 Geraham orang curang kuremuk, dan merebut
mangsanya dari giginya. 18 Pikirku: Bersama-sama dengan sarangku aku akan binasa, dan memperbanyak hari-hariku seperti
burung feniks. 19 Akarku mencapai air, dan embun bermalam di
atas ranting-rantingku. 20 Kemuliaanku selalu baru padaku, dan
busurku kuat kembali di tanganku. 21 Kepadakulah orang
mendengar sambil menanti, dengan diam mereka mendengarkan
nasihatku. 22 Sehabis bicaraku tiada seorangpun angkat bicara
lagi, dan perkataanku menetes ke atas mereka. 23 Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadahkan mulutnya
seperti menadah hujan pada akhir musim. 24 Aku tersenyum
kepada mereka, ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak
dapat disuramkan mereka. 25 Aku menentukan jalan mereka dan
duduk sebagai pemimpin; aku bersemayam seperti raja di tengah
-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang
berkabung."
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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 Ayub ingat tentang masa dulu?

Ayub mengenang masa lalu. Menurut dia,
ketika pelita-Nya bersinar di atas kepalanya
dan di bawah terang-Nya jadi bisa berjalan
dalam gelap. Ketika dia bergaul dengan Allah di
dalam kemahnya. Ketika Ayub dihormati oleh
semua orang, orang-orang mudah, orang-orang
yang sudah lanjut umur, dan sampai para
pembesar. Ketika semua orang mengucapkan
berkat kepada Ayub. Dia juga menolong orangorang dengan adil, menyelamatkan orang
sengsara yang berteriak minta tolong. Ketika
Ayub juga meremukkan orang curang. Ketika
semua orang mendengar sambil menanti,
dengan diam mereka mendengarkan nasihatnya. Ketika Ayub bersemayam seperti raja
di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang
menghibur mereka yang berkabung.

Ketika... (3,4,5,6)
Ayub berkata tentang masa lalu, ketika dia
masih sehat dan dihormati oleh semua orang.
Dia ingat dipuji, dihormati oleh orang-orang.
Tetapi semua hal itu karena Tuhan menyertai
Ayub. Kalau Ayub tetap melihatkan takut akan
Allah dan Ia menyertai, pasti orang-orang
mengembalikan penghormatan kepada Ayub.

Praktek Jangan menuju kesuksesan, karena Tuhan menyertai kita akan berhasil
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Bahan PA

Ayub 22:1~30 (Minggu)
Sharing

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

Ice Break

“Aku duga, kira-kira dia berbuat itu.”
1. Membuat pasangan dua-dua orang. Dan saling berkata dengan duga tentang kegiatan
pasangan selama minggu ini.
2. Slaing cek apa benar dan apa yang salah. Juga diskusi kenapa menduga demikian itu.

Baca Teks 1. Bagaimana Elifas berkata tentang akal budi dan hidup saleh? (1~3)
2. Menurut Elifas, apa-apa dosa Ayub? (4~9)
3. Apa akibat dosa itu? (10~14)
4. Bagaimana memesan kepada Ayub? (15~30)

Bacaan
Lebih luas
Ayub 5:9,
36:26,37:5
Maz
119:78,161
Mat 5:11
Rom 11:33

Aplikasi

Kapan orang-orang memfitnah orang lain?
Ketika melawan, untuk menjatuhkan dalam kesulitan atau untuk membunuh, orangorang berdusta. Kadang penguasa juga berdusta, orang-orang biasa di sekitar kita
juga bisa berdusta. Mereka akan melawan dengan berkata "Itulah kehendak Tuhan!" Elifas, teman Ayub menghakimi Ayub dengan dosa-dosa yang dia duga. Itu
menjelaskan bahwa tujuan dia datang ke sana itu sudah berubah. Awalnya temantemannya datang untuk menghibur Ayub. Tetapi dalam situasi mereka sendiripun
tidak sadar, tujuan mereka menjadi menghakimi Ayub. Elifas, Elihu dan Paulus
juga berkata bahwa Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang tak teduga, yang
tak terselidiki. Sehingga kadang kita tidak bisa membedakan kehendak Tuhan dan
tidak bisa membedakan apa yang benar dan apa yang jahat. Namun orang-orang
suka menduga dan ingin membedakan benar atau salah, dan suka menjelaskan
kehendak Tuhan dengan menduga. Namun karena itu banyak orang salah memahami kehendak Tuhan, dan menjadi kesempatan timbul bidat. Kalau sungguh
tidak mengerti, lebih baik mengaku, "Aku tidak mengerti!" dan menunggu dengan
diam supaya mendengar firman. Namun jika masih tetap ingin membedakan dengan
duga, sudah jelas ada keinginan diri di dalam hal itu.
Share pengalaman berkata tentang orang lain dengan duga. Mengaku tidak tahu dan
tidak mengerti kehendak Tuhan, dan memohon bimbingan Tuhan.
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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