
KEBIASAAN SALEH 

Hari ini adalah pelajaran kedua dari Mazmur 1 dengan judul Kebiasaan Saleh. Ketika kita 

membaca Mazmur 1, kita harus bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan penting ini, 

yaitu, di mana sumber dan fondasi kesalehan sejati ini?. 

Itu ditemukan dalam ayat berikutnya, ‘ayat 2’. Dalam Living Bible dikatakan, "Tetapi kesukaan 

mereka dalam melakukan segala yang Allah inginkan, dan siang dan malam selalu merenungkan 

hukum-hukum-Nya dan berpikir tentang jalan mengikuti Dia lebih dekat." Suatu tanda yang jelas 

bahwa keberkatan ilahi dan berkat ilahi mengalir ke dalam hidup kita adalah ini. Demikian 

firman Tuhan memberi Anda kesukaan yang menyenangkan. Apakah Anda memiliki kebiasaan 

rutin untuk secara teratur merenungkan firman Tuhan setiap hari? Apakah Anda memiliki niat 

yang kuat untuk mematuhi instruksi dari firman-Nya? Sekarang, dalam pelajaran kita 

sebelumnya dalam mazmur 1, kita menemukan 3 postur orang fasik di dunia ini, yang didasarkan 

pada berjalan, berdiri dan duduk. Mengenai berjalan, mereka berbicara tentang keyakinan 

mereka adalah nasihat atau saran mereka, kedua berdiri mewakili pada perilaku mereka, tindakan 

mereka, dan yang ketiga duduk mewakili karakter atau sikap mereka. Jadi berdasarkan 3 C ini 

adalah sebagai berikut, apakah kita benar-benar menghargai nasihat (Counsel) dari firman 

Tuhan? Apakah kita memiliki keyakinan batiniah  (Conviction) akan kebenaran-Nya? Apakah 

kita menyelaraskan hidup kita dan perilaku (Conduct) kita sesuai dengan dikte dan standar dari 

firman-Nya? Apakah kita memiliki karakter serupa Kristus yang ditetapkan di dalam firman-

Nya? Anda tahu dalam terjemahan the Passion dari ayat kedua, itu memberi kita kunci untuk 

menyebabkan tiga jenis postur ini menjadi postur positif yang tepat untuk dimasukkan atau 

dicangkokkan ke dalam kepribadian kita. Terjemahan the Passion menulis “kesenangan dan 

hasrat mereka untuk tetap setia pada Firman ‘Aku’ merenungkan siang dan malam dalam 

terang wahyu yang sebenarnya”. Jadi di mana kita harus mulai menumbuhkan kesalehan ini? 

Dengan mengembangkan kebiasaan menghabiskan waktu berkualitas dalam firman-Nya. 

Mengembangkan gairah untuk merenungkan, di mana kita menarik kesenangan dan kegembiraan 

dari pengabdian seperti itu. Temukan kegembiraan contemplasi dengan merenungkan rhema dan 

wahyu yang segar. Sekarang perhatikan dalam terjemahan the Passion ini mereka 

menerapkannya firman Tuhan seperti ini, “merenungkan siang dan malam dalam terang wahyu 

yang sebenarnya”. Dengan kata lain, contemplasi yang dalam adalah merenungkan sampai 

terang-Nya terbuka. Itu adalah merenungkan terang wahyu ilahi. Anda melihat satu kata firman 

saat Anda merenungkan dapat mengubah seluruh perspektif dan penyebab perjalanan hidup 

Anda. Tetapi yang paling penting dalam perenungan, adalah kita harus membiarkan firman itu 

memengaruhi perilaku kita sesuai dengan keyakinan standar kesalehan yang kudus. Perenungan, 

harus menghasilkan tuaian moralitas. Pada akhirnya kita harus mengembangkan karakter yang 

saleh. Sekarang ada 3 kunci sukses dalam merenung berdasarkan ayat kedua, saya menyebutnya 

tiga D. D pertama, “kesukaan (Delight)”, harus ada kesenangan yang berpusat pada satu objek 

saja yaitu Alkitab. D kedua, “Diet”, kita harus memiliki fokus yang kuat yang disengaja bahwa 

itu seperti manna harian kita, bahwa kita memakan makanan yang kita dapatkan bukan dari 

makanan fisik, tetapi dari firman kehidupan. Dan D ketiga, “kelakuan atau tindakan (Deed)”, kita 

harus memiliki hidup tanpa kompromi sesuai standar firman Tuhan. Kata mengejar siang dan 

malam, dengan kata lain, kita harus mengembangkan kesadaran akan firman. Ketika kita berjalan 



di dunia ini, pikiran kita harus memiliki kesadaran akan firman. Bukan kesadaran perspektif 

dunia tetapi kesadaran berbasiskan firman. Kita selalu mengevaluasi dasar firman tentang 

masalah tersebut. Kata merenungkan dalam Mazmur 37:30 hanya memperkatakan atau 

berbicara. Merenungkan dalam arti luas berarti mendiskusikan, bergumam, belajar, berbicara, 

merenung, dan berpikir. Teolog agung Dr. Augustine ketika dia menulis Mazmur 1:2 ‘dalam 

hukum-Nya dia berbicara (chatters) ’, Anda tahu seperti burung yang dia mencuap-cuap 

(chatters). Dengan kata lain penekanan verbal pada merenungkan, kita harus membuka mulut 

untuk mengucapkannya. Maka perenungan ini akan menghasilkan tuaian moralitas dalam hidup 

kita. Firman itu akan mengguncang keyakinan kita. Firman akan membentuk keinginan kita, 

Firman akan menunjukkan dan mengarahkan perilaku kita dan Firman akhirnya akan 

membingkai dan mengubah karakter kita. Semoga dengan membuang masukan negatif dari 

Mazmur 1:1 dan merangkul masukan yang positif ke dalam praktik Mazmur 1:2, kita masuk ke 

jalan penuh berkat dalam hidup. 


