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MAZMUR 1 :1-6

"KEBAHAGIAAN ORANG
BENAR"

I. Latar Belakang: 
Mazmur 1 adalah yang pertama dari 150 Mazmur di Alkitab.

Mazmur sebenarnya adalah lagu yang dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi.

Ketika orang Yahudi menyanyikan Mazmur mereka belajar bagaimana hidup

dengan cara yang benar. Mazmur sebenarnya bisa berjudul, “Jalan Orang Benar."

Pada masa itu, kebanyakan orang tidak bisa membaca. Kebanyakan orang tidak

memiliki Alkitab. 

Alkitab ditulis tangan dan sangat berharga di rumah ibadat. 

Salinan dari Alkitab digulung, dalam gulungan merupakan benda yang sangat

berharga.

Mazmur, sebagai nyanyian, untuk orang-orang yang tidak bisa membaca tetapi akan

bisa mengingat Firman Tuhan melalui lagu-lagu. Mereka akan menyadari bahwa

kebenaran Tuhan ada dalam kata-kata dari Mazmur itu.

Pada dasarnya Mazmur penuh dengan petunjuk bagi umat Tuhan bagaimana

memuji Tuhan. 

 Mazmur penuh dengan saran tentang bagaimana untuk mempercayai Tuhan.

Mazmur penuh nasihat tentang bagaimana untuk mematuhi apa yang Allah suka.

Dia menyebutkan banyak dari perintah-Nya di Mazmur bagaimana kita bisa taat.

Mazmur dimulai dengan sebuah berkat. Kata pertama dari keseluruhan 150 Mazmur

adalah berkat, “diberkatilah orang yang…”
Mazmur ini pada dasarnya dibagi menjadi 2 bagian. 

Bagian pertama, 3 ayat pertama ialah tentang orang-orang yang diberkati oleh
Tuhan. 
 Dan 3 ayat berikutnya, bagaimana memiliki tipe kehidupan yang berlawanan
tanpa berkat dari Tuhan. 
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II. Orang yang diberkati adalah orang yang tidak terpengaruh oleh orang-orang
jahat yang tidak bertuhan.

Ayat 1, “Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan

pencemooh," 

Memberitahu kita apa yang harus kita lakukan: 
kita harus menghindari orang-orang yang berdosa dan yang jahat,

orang tak bertuhan, 

tidak peduli tentang Allah dan

tidak mau melakukan apa saja yang berhubungan dengan Tuhan. Sekarang saya

ingin Anda tahu bahwa Alkitab memberi tahu kita bahwa ada. 

3 cara kita dapat dipengaruhi oleh orang jahat: 
Pertama  adalah untuk berjalan dengan mereka, 

kedua  adalah untuk berdiri di antara mereka dan

ketiga  adalah duduk dengan mereka. 

Ayat 1, merupakan godaan bagi kita semua. Seorang Kristen harus berhati -
hati. 

Kita menolong orang tetapi tidak harus meluangkan waktu ekstra untuk

duduk dan menjadi sahabatnya.

Sebagai orang Kristen itu baik untuk tidak bersikap kasar dan tidak

memisahkan diri karena kita mau menginjili mereka.Tapi hati-hati karena
kita yang harus memberi pengaruh pada mereka bukan mereka yang
mempengaruhi kita.

Contoh: 

III. Orang yang diberkati adalah orang yang menyukai Firman Tuhan.

Ayat 2, "tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan
Taurat itu siang dan malam." 

Siapakah orang jahat? 

mengatakan bahasa yang buruk,

tidak bertuhan,

orang mabuk, 

orang yang pergi dengan wanita,

mengkonsumsi  narkoba dan

yang mengutuk Allah.

Orang jahat adalah orang yang berbicara hal-hal buruk. Mereka bukan teman kita.

Mereka yang…



Menghindari orang tersebut itu baik tapi itu TIDAK CUKUP. 

Menyukai Firman Tuhan TIDAK terjadi secara alami,
Kita perluh memiliki DNA baru dari Tuhan dan hati baru untuk mencintai Tuhan.

Kita perluh dilahirkan kembali ( Yohanes 3:16).

Apa artinya dilahirkan kembali? 

Ketika kita menerima Yesus secara pribadi sebagai Juruselamat  kita,  kita

mulai merasa senang dengan Firman Allah. Kita tidak hanya melihat kata-

kata di Alkitab. Kita melihat Tuhan menunjukkan diriNya melalui kata-
kataNya. 

Kita perluh Roh Kudus (Galatia 2:20). 

Roh Kudus yang menulis Alkitab melalui manusia seperti Yohanes, Petrus dan

Matius 

Setelah kita menerima Yesus sebagai Juruselamat kita, kita mulai menyukai

Alkitab karena kita memiliki Roh Kudus di dalam hati kita yang memberi kita

pemahaman dari Alkitab meski belum sepenuhnya.

Anda harus bersukacita dalam Firman Tuhan dan ingin memikirkannya sepanjang

waktu.

IV. Orang yang senang dengan Firman Tuhan akan seperti pohon di tepi sungai
yang terus berbuah.

 Ayat 3, “Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan
buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya; apa saja yang

diperbuatnya berhasil.” 

Orang yang senang dengan Firman Tuhan berpikir tentang Firman Tuhan dan ingin

menaatinya akan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai air.

Di Israel, sering kali sangat kering, tidak ada hujan. Tetapi pohon yang ditanam di

tepi sungai, akarnya yang berada di dekat sungai selalu lembab. Saat musim

kemarau dan sangat panas, pohon terus menambah daun dan berbuah. Ketika

masa-masa sulit semua pohon mati yang tidak ditanam di tepi sungai tetapi

pohon yang ditanam di tepi sungai selalu mendapat kelembapan dari air dan

selalu menghasilkan buah yang indah sepanjang waktu.

Orang Kristen yang…
berpikir tentang Firman Tuhan,

dipimpin oleh firman Tuhan,

diajar oleh Firman Tuhan dan

akan selalu diberkati oleh Tuhan.



Orang Fasik 
sangat berlawanan dengan pohon yang kokoh

Pohon yang kokoh- selalu kuat karena airnya, batang pohon yang besar, yang

tetap berdiri walaupun angin topan datang.

seperti sekam

Kulit yang keras ( bagian luar ) dari beras. 

Tidak berguna 

Sangat ringan dan ditiup terbang 

Saat terbang, sekam itu menghilang. Kita tidak tahu kemana perginya. Tidak

ada yang peduli karena tidak berguna

Nasib orang yang tidak mau mentaati perintah Tuhan.
Hidup sesukanya dan Tuhan tidak akan memberkatinya. 

V. Orang fasik seperti sekam.

Ayat 4, “Bukan demikian orang fasik: mereka seperti sekam yang ditiupkan
angin.” 

Jika kita ingin senang dan mentaati Firman Tuhan tapi merasa sulit (selalu
ngantuk atau teritdur) kita harus… 

datang kepada Tuhan dan minta kepada Dia untuk dilahirkan kembali, “Tuhan
tolong ampuni saya. Saya orang berdosa. Saya percaya Yesus mati bagi dosa-
dosa saya dan saya menerima Yesus sebagai Juruselamat pribadi saya.” 
Roh Kudus akan datang ke dalam hati Anda dan Anda akan mengerti dan

menyenangi Firman Tuhan. Anda mulai ingin membaca, mengerti, mentaati dan

menghabiskan waktu untuk itu. 

Tuhan akan memberkati Anda karena Anda mencintai jalan orang benar yang

ingin mentaati Tuhan.

VI. Orang yang tidak mentaati Firman Tuhan tidak akan berada di bawah berkat
Tuhan 

Ayat 5 “Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula
orang berdosa dalam perkumpulan orang benar;”

Ayat 6 “sebab TUHAN mengenal  jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik
menuju kebinasaan.”


