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Mazmur 27 adalah ayat kita ini. Jadi jika saudara mau, ambil Alkitab saudara dan membaliknya bersama 

dengan  saya ke Mazmur fasal 27. Dan karena saudara membalik ke sana, saya hanya mengatakan terima 

kasih karena menjadi jemaat yang mencintai Firman Tuhan. Dan merupakan suatu hak istimewa, suatu 

kehormatan, sungguh-sungguh,  untuk melayani orang-orang dengan Firman Allah, untuk member umat  

makan Firman Allah mereka yang begitu lapar untuk itu. Maka, saya berharap untuk apa yang kita akan 

pelajari dalam ayat  untuk pagi ini di dalam Mazmur fasal 27. 

 

Kita sudah mendengarnya dibacakan. Kita telah berdoa. Dan sungguh, saya hanya ingin menarik 

perhatian saudara kepada satu ayat yaitu dari ayat 4, karena kita akan melihat Mazmur yang lebih banyak 

di sini hanya dalam beberapa saat, tetapi saya hanya ingin membaca bersama  Mazmur 27:4 tempat 

Daud mengatakan, "Satu hal yang kuminta kepada TUHAN, itulah yang kuingini;  diam di rumah TUHAN 

seumur hidupku, menyaksikan kemurahan TUHAN dan menikmati bait-Nya. " 

 

Beberapa dari saudara ada yang mengenal Matt Chandler. Dia pimpinan pendeta sebuah Gereja Desa di 

Texas. Dia berumur 35 tahun. Dia memiliki seorang istri dan tiga anak kecil. Tetapi dia juga baru-baru ini 
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didiagnosis terkena kanker otak, dan sifatnya merupakan kanker otak yang sangat serius. Diagnisisnya 

tidak pasti. Dia tidak mengetahui apakah dia hidupnya tinggal beberapa tahun atau lebih pendek atau 

mungkin mungkin lebih lama, tetapi minggu ini sejumlah dari kita  mendengar bahwa dia berbicara pada 

sebuah konferensi bertema: ‘Bersama untuk Injil’ di Louisville. Dan dia mengatakan sesuatu dalam 

konferensi yang benar-benar tetap bergema bagi saya, saya berpikir akan begema bagi kita semua, dan 

benar-benar bergema dengan ayat ini. 

 

Dia berbicara tentang bagaimana keadaannya ketika ia datang ke gereja ini dan gereja telah mengalami 

pertumbuhan, ia sadar dari waktu ke waktu bahwa gereja yang ia gembalakan belum siap, belum siap 

untuk menderita. Mereka adalah jemaat yang masih muda. Mereka tidak benar-benar memiliki orang-

orang telah berpengalaman, tetapi ketika mereka datang, ia menyadari bahwa mereka tidak cukup siap 

untuk menderita. Maka ia mulai, ia mengatakan, untuk berkhotbah tentang penderitaan. Setiap kali ayat-

ayat sesuai, setiap kali ada kesan, setiap kali ada penetrapan mengenai penderitaan dalam ayat-ayat, ia 

akan menunjukkannya kepada jemaatnya.. 

 

Maka ia berbicara tentang peranan kedaulatan Allah di dalam penderitaan, ia berbicara tentang kebaikan 

Allah yang ada di dalam penderitaan, kebaikan bagi kita yang sesuai dengan pembentukan kita menjadi 

seperti Kristus. Tetapi kemudian dia mengatakan hal ini: Ia mengatakan, di sinilah anugerah Allah menjadi 

luar biasa bagi saya. Semua ini sementara saya berpikir bahwa saya mendapatkan mereka siap 

menderita. Tidak pernah terpikir oleh saya bahwa Allah membuat saya siap menghadapi penderitaan. Dia 

mengatakan, saya selalu mendengar bahwa Yesus sudah cukup, Yesus adalah tujuan, Yesus adalah apa 

yang kita tuju. Dan segala sesuatu dalam diri saya sekarang mengatakan, ya hanya Yesus saja. 

 

Saya ingin dapat mengatakan itu. Saya ingin dapat mengatakan bahwa kasih sayang saya kepada Kristus 

lebih besar dari apa pun di dunia ini, bahwa jika saya harus kehilangan segalanya dalam bencana seperti 

pekerjaan, saya ingin bisa mengatakan dengan Ayub meskipun Dia membunuh aku, namun aku akan 

tetap mempercayai-Nya. Bahwa Yesus adalah - seperti Matt Chandler mengatakan, Yesus saja cukup, 

bahwa Yesus adalah tujuan, bahwa Yesus adalah apa yang kita ikuti. Saya berpikir bahwa mazmur ini, 

khususnya, dalam konteksnya benar dipahami, saya berpikir bahwa Mazmur ini mengarahkan kita ke 

tujuan itu. 

 

Dengan kata lain, hal itu mempersiapkan kita. Baik pada hari ini atau pada hari-hari di depan, 

mempersiapkan kita untuk menderita. Dan bagaimana kita menanggapinya? Apakah kita merespon 
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seperti sahabat-sahabat Ayub atau kita menanggapi seperti Ayub?  Apakah kita memiliki pernyataan 

keyakinan bahwa segalanya, bahwa segalanya mungkin bisa gagal, tetapi Kristus sudah cukup, bahwa Dia 

saja sudah cukup, bahwa Dia adalah baik dan bahwa Dia adalah, memang, tujuan dari itu semua? 

 

Kita bisa melihat Mazmur ini dalam beberapa cara. Saya hanya membaginya menjadi tiga bagian 

sederhana. Sebuah penilaian yang kasar, daya tarik yang ikhlas, dan akhirnya, pernyataan percaya 

diri. Dan saya ingin melihat dan melihat bagaimana hal ini dinyatakan Daud dalam konteks penderitaan 

dalam pokok  kita untuk ayat 4, Allah yang adalah tujuannya "Mencari satu hal di atas segalanya.". Allah 

menjadi kepuasan kepada kita. Perhatikan bagaimana dia mulai pertama dengan penilaian kasarl. Daud 

hanya cukup memaparkan seperti apa hidup ini, khususnya,  hidupnya seperti apa. 

 

Sekarang, kita tidak tahu latar belakang yang tepat untuk Daud sini. Dan ada sejumlah konteks yang akan 

cocok tepat dengan apa yang Daud berbicara tentang itu di sini. Kita tahu, misalnya, bahwa Daud ditolak 

oleh anaknya.  Jadi ada pemberontakan bahkan.sampai ia dikejar-kejar, dan dia harus melarikan diri dari 

Absalom pada waktu tertentu. Tetapi lebih dari mungkin, konteks di sini dalam Mazmur 27, latar 

belakang untuk Mazmur 27 adalah waktu antara David diurapani sebagai raja dan pelantikan Daud oleh 

rakyat sebagai raja. 

 

Saudara ingat minggu lalu kita melihat kisah Daud dan Goliath di dalam kitab satu Samuel, fasal 17. Tetapi 

sebelum saudara sampai ke satu Samuel 17, sebelumnya saudara bertemu dengan fasal 15 dan 16. Dalam 

fasal 15 saudara akan ingat bahwa Saul adalah raja Israel. Dia adalah raja yang berperawakan tinggi. Ia 

lebih besar dari semua orang lain di negara itu. Saul, meskipun, dalam fasal 15 melakukan persembahan 

korban yang tidak sah di hadapan TUHAN. 

 

Dan sehingga saudara ingat Samuel menghadapi Saul tentang hal itu, dan dia mengatakan bahwa 

menaati itu lebih baik dari apa? Memberi persembahan. Dan ia memberitahu Saul bahwa ia telah ditolak 

oleh Allah  sebagai raja atas Israel. Dan Roh Tuhan telah meninggalkan Saul. Dalam periode waktu yang 

sama, seperti yang sedang terjadi, Samuel juga membuat jalan ke rumah Isai. Dan saudara ingat mereka 

membawa semua anak-anak Isai ke hadapan Samuel. Dan katanya, tidak, tidak yang satu ini, tidak yang 

satu ini, tidak yang satu ini, tidak yang satu ini, tidak yang satu ini, tidak yang satu ini. Apakah saudara 

memiliki anak lain? Dia mengatakan, ya, saya mempunyai  satu lagi, tetapi tidak mungkin dia. Dia sedang 

berada di luar di padang rumput. Janganlah khawatir tentang hal itu. 
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Dia mengatakan, mari kita semua tetap berdiri dan bawalah dia ke hadapan kita dan marilah kita 

lihat. Maka mereka membawa anak muda yang bernama Daud. Dan Samuel mengurapi dia sebagai raja 

atas Israel dan ayat-ayat ini mengatakan bahwa Roh Allah turun ke atas Daud. Dan dalam ayat berikutnya 

ia mengatakan bahwa Roh Allah meninggalkan Saul. 

 

Sekarang, penting untuk diingat, bahwa meskipun hanya karena Daud diurapi sebagai raja, hanya karena 

ia diakui oleh seorang nabi sebagai raja, penatanan pemerintah, pelantikan belum dilakukan. Dan kita 

melanjutkan ke fasal 17, seperti kita baca minggu lalu, tempat Daud pergi dan ia berperang melawan 

Goliat yang sebenarnya merupakan tugas Saul.Saudara segera menerima pujian dari orang. Saudara ingat 

mereka menyanyi untuk Daud. Mereka mengatakan bahwa Saul telah membunuh ribuan, tetapi Daud 

telah menewaskan puluhan ribu itu. 

 

Maka Saul menjadi marah, dan Saul mulai menganiaya Daud. Maka sejak fasal 18 sampai ke akhir 1 

Samuel itu jelas dibaca seperti sebuah episode dari seorang yang melarikan diri. Saudara tahu apa yang 

saya maksudkan? Daud terus-menerus berada di dalam pelarian. Dan dia terus menghindari Saul di setiap 

bahaya. Dia pernah memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi ia tidak melakukannya. Tetapi dia  

harus tinggal di gua-gua, dia di jalan, dia di antara musuh. Dia di mana-mana. 

 

Dia bahkan di berada di rumah Saul, tetapi dua kali saat dia di rumah Saul di dalam 1 Samuel kita 

diberitahu bahwa Saul mencoba untuk membunuh dengan lemparan tombak yang mengenai  

dinding.  Maksud saya  bagaimana perasaan saudara menghadapi keadaan yang seperti itu, saudara 

tahu? Ini pukul 11:00. Saudara berpikir saya ingin pergi mendapatkan sesuatu dari lemari es. Saudara 

tahu, saya hanya ingin makan tengah malam. Dan saudara berjalan, dan seseorang mencoba untuk 

membunuh saudara dengan melemparkan tombak kearah saudara. Itu hanya suatu yang tidak sopan. 

 

Tetapi itu dia merupakan pengalamannya sepanjang perjalanan hidupnya saat itu. Bahkan, saya berpikir 

bahwa kita memiliki pemikiran  yang sekilas baik tentang ini. Dan saya pikir ini benar-benar memberi 

penjelasan tentang  mazmur ini. Bahkan, mungkin konteks yang sangat sesuai dari mana Daud 

menulis. Saya ingin saudara melihat kembali dalam 1 Samuel fasal 21. 1 Samuel 21, bagian akhir, dan 

kemudian kita akan melihat awal fasal 22. Ada beberapa ungkapan bahasa di dalam ayat yang  muncul 

juga dalam Mazmur 27 yang menunjukkan bahwa mungkin ini adalah latar belakang yang tepat dari 

mana Daud menulis. 
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Lihatlah 1 Samuel 21:10-13. " Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul."  

Sekali lagi, ia sedang dalam pelarian dari Saul. " sampailah ia kepada  Akhis, raja kota Gat. Pegawai-

pegawai Akhis berkata kepada tuannya: "Bukankah  ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-

orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari, demikian: Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, 

tetapi Daud berlaksa-laksa?” Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi  takut sekali kepada 

Akhis, raja kota  Gat itu. Sebab itu ia belaku seperti ia orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan 

berbuat pura-pura gila di dekat mereka; ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya 

meleleh ke janggutnya." Itu gambaran yang menarik., Bukan? 

 

 Maksud saya, yang tampaknya seperti seorang raja, benarkah ia itu telah ditahbiskan menjadi raja Israel?    

Tetapi akan lebih baik. Lihat dalam fasal berikutnya. Ayat 1 dari fasal 22. "Lalu Daud pergi dari sana dan 

melarikan diri ke gua Adulam.." Saya mengasihi ayat ini. " Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang  

yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang penagih utang, setiap orang yang sakit hati, 

maka ia menjadi pemimpin mereka." 

 

Maksud saya  itu merupakan jenis orang-orang yang saudara inginkan dalam tim saudara bukan? Saya 

ingin orang-orang yang berhutang semua uang mereka. Saya ingin orang-orang yang dalam 

kesulitan. Orang yang gila. Itu yang saya inginkan. 

 

Sebelum kita melanjutkan, hanya sebagai catatan, Daud, telah kita lihat, berulang sebagai gambaran  

Kristus menunjuk kita kepada Kristus - saudara melihat ada orang-orang yang berkumpul di sekitarnya, 

orang-orang dalam kesusahan, orang yang  berutang, setiap orang yang memiliki hati yang pahit dalam 

jiwa mereka berkumpul kepadanya dengan cara yang sama bahwa sebagian dari kita yang memiliki 

kepahitan dalam  jiwa, kita yang berada dalam hutang, diperbudak oleh dosa, kita yang berada dalam 

kesusahan parah kita berkumpul kepada Yesus yang adalah pemimpin hidup kita. 

 

Ini benar-benar merupakan kehidupan Daud. Dan dari jenis konteksnya  di mana ia memiliki perjanjian 

bagi kerajaan, namun ia belum sempat menikmati hak istimewa kerajaan itu. Ini di luar konteks seperti 

yang Daud tulis di dalam Mazmur 27. Dan saya ingin menunjukkan hanya sangat singkat, itu cukup jelas 

saat saudara membaca melalui ayat-ayat dan kita bisa mengutip lebih banyak contoh, tetapi beberapa 

hal yang Daud lihat. Pertama-tama, Daud melihat kehancuran dalam ayat 10. Daud melihat kehancuran 

dalam ayat 10. 
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Dia mengatakan, " Sekalipun ayahku dan ibuku  meninggalkan aku, namun TUHAN menyambut aku." Kita 

tidak tahu jika, memang, ayah dan ibunya benar-benar telah meninggalkan-Nya, jika ini adalah 

pengandaian, jikakalau ini adalah berlebihan, tetapi intinya adalah ini: Apakah nyata atau yang 

dibayangkan, bahwa mereka ini yang benar-benar yang paling dekat dengan dia, yang memberinya hidup 

memberikan hidup-Nya, dalam arti tertentu. Orang-orang ini telah meninggalkannya. 

 

Tidak hanya dia melihat kehancuran sekalipun. Dia melihat ditinggalkan. Lihat ke ayat 12. Dia 

mengatakan, " Jangan menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku 

saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman." Mereka teman yang paling dekat dengan 

dia, orang-orang yang memiliki akses paling dekat, yang pada satu saat mungkin telah membela Daud, 

telah berjuang untuk Daud, sudah setia kepada Daud tetapi sekarang mereka telah berpaling 

daripadanya. 

 

Dia melihat kehancuran, ia melihat ditinggalkan, tetapi dia juga melihat bahaya. Lihatlah kembali kepada 

awal ayat-ayat Mazmur 2 dan 3. Dia mengatakan, "Ketika pelaku kejahatan menyerang saya untuk 

memakan dagingku." Dengarkan bahasa yang kasar. Dia mengatakan, "pelaku kejahatan menyerang 

saya. Mereka memakan dagingku. . Musuh saya dan musuh saya, musuh saya " Dia mengatakan," 

Meskipun pasukan - "dalam ayat 3," Sebuah pasukan tentara berkemah melawan saya semuanya. Hati-ku 

tidak akan takut. Meskipun perang diarahkan terhadap saya, saya akan tetap percaya ." 

 

Saudara ingat minggu lalu ketika kita melihat kisah Daud dan Goliat. Apakah saudara ingat bukti yang 

harus dia ambil? Isai berkata, "Bawalah bagi saya kemari sebuah tanda bukti bahwa mereka masih 

hidup", Saudara tahu, dan "dari medan perang." Daud berkata, "Baik saya akan melakukannya. " Jadi dia 

membawa kembali kepala Goliat. Bukti kecil yang berharga. 

 

Dan itu hanya mengingatkan bahwa, saudara tahu, kita hidup dalam hari peralihan damai. Jadi kita 

memiliki seorang presiden, dan kemudian kita memiliki presiden lain yang baru. Kita memiliki satu 

kongres dan kemudian kita memiliki kongres lain yang baru. Cara mereka bertukar pemimpin, cara 

mereka berkembang adalah dengan cara pemenggalan, dari pemenggalan kepala, dari membunuh 

seorang pemimpin untuk membangun pemimpin yang lain. 

 

Daud tidak hanya berkelebihan dalam ayat-ayat, pada khususnya. Daud menghadapi ancaman nyata 

bahwa kematian dari mereka yang akan menusuk dirinya pada tongkat, bahwa mereka akan memenggal  
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kepalanya dari tubuhnya. Saya rasa ini adalah di mana ia sangat membantu kita saat kita datang untuk 

melihat bahwa  di tengah-tengah kekasaran semacam ini, ada kejujuran yang kita lihat merupakan 

keindahan Mazmur. 

 

Saudara tahu, bahwa kitab Mazmur tidak menawarkan kepada kita sebuah versi kehidupan yang serba 

bersih. Ini bukan gambaran yang membersihkan kenyataan. Hanyalah ada kejujuran. Hanya  jujur saja, ya, 

ada kemenangan, ya, ada kegembiraan, ya, ada kalanya kita mengalami kemenangan besar, tetapi ada 

juga saat-saat putus harapan. Ada saat-saat tertekan. Ada saat-saat kegelapan karena tidak akan yang 

menolong. 

 

Itulah yang dilihat oleh Daud di dalam hidupnya, dan itulah yang kita lihat di dunia kita. Bahwa kita hidup 

di dunia yang rusak yang tak dapat diperbaiki dan hancur berantakan jauh dari karya Kristus. Jadi apa 

yang kita lihat di dunia kita? Kita melihat, pertama, pertengkaran di dalam hidup kita. Dalam Yohanes 

15:20, Dia berkata, "Ingatlah akan  perkataan yang saya katakan kepada kamu.Seorang hamba tidak lebih 

besar dari tuannya. Jika mereka telah menganiaya Aku, mereka juga akan menganiaya kamu "  Yesus 

berkata," Penderitaan adalah sesuatu yang nyata, terutama bagi orang percaya.. " 

 

Jikalau  Yesus sebagai Guru  menderita, maka itu merupakan sebuah kebenaran, ini adalah jaminan 

bahwa hamba yang lebih rendah dari gurunya  mereka juga akan menderita. Kita melihat pertentangan 

dalam hidup kita. Kita juga melihat dosa di dunia. Kita melihat dosa di dunia. Saya rasa ini adalah salah 

satu manfaat terbesar dari perjalanan menyelusuri Firman Allah sepanjang tahun, bukan? Kita melihat 

dari Kejadian seperti yang telah kita lalui semua jalan yang  bertumbuh ke semua jalan. 1 Samuel dan 

terus, kita melihat bahwa seluruh dunia berada di bawah kutukan Allah. 

 

Maksud saya, kita melihat bahwa  hanya ada kejatuhan pada setiap halaman. Jika saudara hanya berpikir 

tentang Kejadian, fasal 2 dan 3, semua jalan melalui fasal11. Kita melihat, misalnya, bahwa ada keluarga 

yang jatuh. Bahwa ada suami yang jatuh. Mereka ingin memerintah dengan kasar atas istri mereka. Itu 

ada istri yang jatuh dan mereka ingin menlakukan kekuasaan atas suami mereka. Kita melihat bahwa ada 

anak-anak yang jatuh, sehingga segera setelah kejatuhan, kita melihat saudara membunuh saudaranya 

sendiri. 

 

Tidak hanya itu bahwa keluarga jatuh, tetapi memelihara anak-anak juga jatuh. Bahwa apa yang menjadi 

sukacita sekarang menjadi kesulitan besar. Saya berpikir bahwa sebagian orang akan mengatakan.   
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Amin. Saya tidak tahu dengan pasti, tetapi sukacita berubahmenjadi rasa sakit dengan cara yang sama 

dengan pekerjaan, apa yang dimaksudkan sebagai hal yang baik, apa yang dimaksudkan menjadi hal yang 

menyelesaikam persoalan. Bahwa sebelum kejatuhan, kita melihat bahwa bumi menghasilkan panen 

yang berhasil. 

 

Ini menghasilkan buah bagi Adam waktu ia mengusahakan tanah dengan susah payah. Tetapi setelah 

kejatuhan, kita melihat bahwa bumi menumbuhkan duri dan onak dan akhirnya Ia harus mencari nafkah 

dengan keringatnya. Dimana dahulu dia memiliki kekuasaan atas tanah, dengan kata lain, tanah itu 

berada di bawah kakinya, sekarang dalam kematian tanah berada di atasnya. 

 

Kita melihat bahwa keluarga telah jatuh. Kita melihat pekerjaan itu, hal melahirkan anak yang jatuh. Kita 

melihat bahwa bahkan dalam fasal 6 sejak awal bahwa seluruh masyarakat,  seluruh umat manusia jatuh 

baik secara pribadi maupun kelompok. Kejadian 6:5: " Ketika dilihat TUHAN , bahwa  kejahatan manusia 

di besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. 

Semuanya. Semuanya jahat, semuanya jahat. 

 

Ini terutama dalam arti hubungan dengan agama yang jatuh juga. Demikianlah kita lihat, setelah kisah 

Nuh dan Bahtera dan perjanjian yang Allah tetapkan, lalu kita datang ke tanah Babel, dan di sana mereka 

mendirikan sebuah menara. Ini adalah bentuk agama buatan manusia. Dan mereka berkata, "Marilah kita 

dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara dengan puncaknya  sampai kepada langit, dan 

marilah kita membuat nama untuk diri kita sendiri, supaya kita jangan tersebar di atas permukaan 

seluruh bumi." Mereka tidak menyebutkan apapun tentang Allah . 

 

Dari perorangan untuk keluarga untuk masyarakat kepada agama. Semuanya jatuh, yang benar-benar 

membawa kita kepada kkenyataan ketiga yang kita lihat pada musuh dalam Kitab Suci. Ada lagi yang 

sedang terjadi yang mata kita dapat saksikan. Dalam 1 Petrus 5:8, Petrus memperingatkan mereka. Dia 

mengatakan, "Sadarlah, Jadilah waspada. "" Sadarlah pikiranmu. Jadilah waspada "Mengapa dia berkata 

begitu.? Apa kesempatan dia untuk memperingatkan orang-orang ini? "Musuh kamu, iblis, berjalan 

keliling seperti singa yang mengaum mencari orang yang dapat ditelannya." Ada musuh yang nyata, 

meskipun kita tidak melihatnya dengan mata kita. Ada singa yang berusaha untuk menghancurkan 

saudara, untuk merobek-robek saudara. 

 

Yohanes berkata, "Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat." Inti dari semua itu adalah bahwa kita 
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sebagai penghuni dunia yang seluruhnya dan benar-benar telah jatuh segala-galanya.. Saya pikir ini 

adalah sesuatu yang kita perlu ingat karena kita hidup, sering kali, dibandingkan dengan dunia 

khususnya. Kita tinggal di rumah bagus, mengendarai mobil bagus, kita pergi ke pekerjaan bagus dan kita 

bekerja dengan orang baik, dan kita kembali ke rumah kepada keluarga kita yang baik. Dan kita bisa 

terbuai ke dalam tidur, dan kita melupakan fakta bahwa kita hidup di dunia yang secara nyata-nyata telah 

jatuh dari atom terkecil dengan kenyataan alam semesta terbesar. Semuanya telah jatuh dalam dosa. 

 

Paulus mengatakan bahwa seluruh dunia mengerang, menantikan kenyataan penebusan. Dan Alkitab 

mengingatkan kita jenis dunia ini. Bahwa kita hidup di dunia yang ada air mata dan kepahitan dan 

tekanan-tekanani dan kekecewaan dan putus asa. Bahwa kita hidup di dunia yang ada perceraian dan 

perzinahan. Kita hidup di dunia yang ada penyakit yang melemahkan dan diagnosis kematian. Kita hidup 

di dunia kematian dan peti mati dan kuburan. Dan bahkan jika pengalaman kita agak tertinggal dari 

kenyataan-kenyataan, bahkan jika kita tidak saat ini mengalami hal-hal semacam, itu tidak akan 

selamanya. 

 

Untuk hidup berarti menderita. Salah satu hari kita semua, apakah sekarang sehari, tahun depan, dekade 

berikutnya atau mungkin menjelang akhir hidup kita atau mungkin sepanjang perjalanan yang kita 

lalui. Yesus berkata, " Hamba itu tidak lebih besar dari tuannya." Hidup adalah penderitaan. Saya berpikir 

tentang kenyataan bahwa Daud menjabarkan, ayat 2, 3, 10 dan 12, bahwa kenyataan kejatuhan Daud 

menjabarkan bagi kita bentuk latar belakang, yang benar-benar mendorong ke depan pertanyaan yang 

saya pikir bahwa ini merupakan jawaban mazmur, dan bahwa hanyalah ini: "Mengingat bahwa 

(penderitaan di dunia yang telah jatuh), bagaimana kita mengembara di atas dunia yang telah jatuh?" 

 

Bagaimana saudara dan saya melintasi di atas  sebuah dunia di mana ada kejatuhan dalam dosa ada, lagi, 

dari yang terkecil sampai yang terbesar? Bagaimana kita menjalaninya, khususnya, sedemikian rupa 

sehingga kita keluar dengan pengakuan yang Daud mengucapkan dalam ayat 4? Baik, saya berpikir bahwa 

Daud memberi kita petunjuk dalam ayat 4.Dia memberikan kepada  kita tidak hanya kekasaran itu semua, 

penilaian yang kasar, ia mengikuti sampai benar-benar sesuai dengan tujuannya. 

 

Bagaimana dia akan berurusan dengan dunia semacam ini? Bagaimana saudara akan mengadakan  

kesepakatan dengan dunia semacam ini? Daud menempatkan di depan kita suatu perbandingan yang 

ikhlas. Ia menempatkan di hadapan kita perbandingan yang ikhlas. Dan saya hanya ingin menunjukkan 

jumlah aspek seruan itu. Perhatikan pertama kejutan atas keberatan tersebut. Daud tidak meminta untuk 
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yang pertamanya pembebasan. Daud tidak meminta pertama untuk pembebasan.Dan bukan itu yang kita 

harapkan. Maksud saya, berpikir tentang hal ini. Kembali ke awalnya.. 

 

Ia mengatakan, "TUHAN adalah terang dan keselamatan saya. Akan  siapakah aku takut.? TUHAN adalah 

benteng hidupku.  Akan  siapakah aku harus takut? Ketika orang yang berbuat jahat menyerang saya 

untuk makan di daging saya, musuh saya dan musuh saya, itu mereka yang tersandung dan 

jatuh. Meskipun tentara berkemah  melawan saya, hati sayaku tidak akan takut. Meskipun perang 

bangkit terhadap saya, namun saya akan percaya diri. " 

 

Maksud saya, bisa saudara bayangkan? Tempatkan diri saudara ke dalam keadaan Daud. Dan benar, ada 

tentara berkemah sekeliling saudara. Mereka akan senang untuk membunuh semua orang yang 

bersamamu, tetapi yang mereka inginkan, lebih dari segalanya adalah  kepala saudara di atas 

piring. Maksud saya, apakah saudara benar-benar percaya  bahwa  saudara ada dan saudara di tengah itu 

dan ada orang di sekitar saudara siap untuk membunuhmu, apakah saudara benar-benar berpikir bahwa 

saudara akan mengatakan,saudara tahu, saya pikir Bait Allah akan menyenangkan? Maksud saya, itu akan 

menyenangkan. Itu akan menjadi tempat yang tepat untuk pergi. 

 

Tidak saudara akan mengatakan, hal pertama adalah yang pertama, Daud. Keluar dari keadaan 

kekacauan itu, melarikan diri yang saudara lakukan. Kemudian saudara dapat berpikir tentang Bait Allah. 

Saudara lihat, itulah yang memberikan Mazmur ini sebuah goncangan. Itu yang memberi kekuatan. Itu 

yang benar-benar memberi dorongan yang kita lihat di  dalam seluruh ayat-ayat. Daud tidak meminta 

yang pertama untuk pembebasan. Daud  pertama mencari Allah. Ayat 4. Satu hal yang saya meminta 

kepada TUHAN. Keselamatan. Satu hal yang saya minta dari Tuhan. Pembebasan. Tidak  "Satu hal yang 

saya minta dari TUHAN. Saya akan mencarinya, supaya saya akan diam dalam Rumah TUHAN sepanjang 

hari-hari hidup saya." 

 

Daud, dalam bahasa kita, cukup mengaatakan, saya ingin mengalami hadirat Allah. Saya ingin tinggal 

bersama Allah. Saya ingin bersama Allah. Sekarang, di Perjanjian Baru kita, Perjanjian Baru yang mungkin 

terasa agak aneh, tapi bagi Daud yang tinggal di bawah Perjanjian Lama, itu tidak aneh sama 

sekali. Bahkan, TUHAN, di dalam Perjanjian Lama telah, seakan-akan mempunyai alamat surat. Allah di 

bumi tinggal di dalam Kemah Persekutuan dan kemudian di Bait Suci. Bagaimana ketika Musa ingin 

bertemu dengan Allah? Kemana dia akan pergi? Dia pergi ke Kemah Suci. 
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Allah memenuhi Kemah Suci, Dia mengisi Bait Allah dengan kehadiran-Nya sendiri. Dan pengakuan Daud 

yang saya inginkan di atas semua hal dalam hidup ini, lebih dari keselamatan, lebih dari hidup saya, apa 

yang saya inginkan adalah tinggal dan bersama Allah. Dan saya ingin menjadi sangat berhati-hati di 

sini. Saya ingin saudara mengerti saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh naik banding langsung 

kepada Allah, bahwa sebaiknya kita jangan langsung menangis di hadapan  TUHAN. Ketika ada beberapa 

krisis dalam hidup kita, apakah itu diagnosis, apakah itu adalah sesuatu yang tak kita perkirakan, apakah 

itu adalah sesuatu yang hanya tersisa, Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak hanya secara naluriah 

segera berseru kepada Allah. 

 

Mari saya beri contoh mungkin yang menggambarkan apa yang saya maksudkan. Malam itu saya 

terbangun sekitar pukul 3:00 dan saya baru saja sakit kepala. Jadi saya pergi ke dapur, saya mendapat 

beberapa ibuprofen, saya kembali dan saya  berbaring, dan saya tidak bisa mendapatkan kesembuhan 

olehnya tampaknya. Maka saya berbaring di sana. Saya berbaring di sana selama mungkin 10, 20, 30 

menit atau kurang lebih selama itu. Dan lagi hanya  sakit kepala. Dan jadi saya melakukan apa yang saya 

pikir wajar. Saya hanya berseru kepada TUHAN. Dan saya berkata, TUHAN, tolong menyembuhkan 

saya.TUHAN, ambil sakit saja ini. 

 

Sekarang, apakah saya salah dalam melakukan itu? Tidak - Saya tidak berpikir, dengan kata lain, bahwa 

kita perlu atau harus menyuarakan ayat ini, ayat 4, "Satu hal yang saya minta dari TUHAN, bahwa itulah 

yang akan akan saya cari " sebelum kita dapat meminta sesuatu dari Allah. Saudara tahu, saudara pernah, 

misalnya, dalam kecelakaan mobil yang saudara lihat datang, saudara  tahu, dan saudara duduk di sana 

dan mungkin saudara melihat orang ini tidak berhenti di belakang saudara atau mereka tidak berhenti di 

sisi saudara atau mereka tidak melihat saudara, mereka datang ke jalur saudara, saudara hanya tahu 

bahwa itu akan terjadi. Saya tidak mengatakan bahwa saudara harus melakukan ini, "Satu hal yang saya 

minta kepada TUHAN, bahwa saya akan mencarinya , supaya saya akan tinggal di dalam rumah TUHAN 

selama hari-hari hidup saya." Jangan biarkan  penjaga memukul saya. 

 

Saudara tahu, saya berpendapat bahwa  ada segalanya dengan benar tentang kedekatan dengan Allah 

yang naluriah, apakah Tuhan mau menyelamatkan saya? Sediakah TUHAN menolong saya?  Segala 

sesuatu  benar untuk memohon kepada Allah. Saya berpendapat bahwa intinya adalah ini meskipun: Ini 

bukan tentang perkataan yang pertama  kita ucapkan. Ini adalah tentang sikap hati kita. Untuk kembali ke 

gambaran sakit kepala, saya tidak berpikir bahwa itu salah untuk berseru kepadal Allah dalam krisis, 
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tetapi kalau itu satu-satunya waktu dimana saya berseru kepada TUHAN, maka itu adalah sesuatu yang 

salah. 

 

Jika saya hanya menyampaikannya permohonan kepada TUHAN di saat kesusahan, saat saya putus asa, 

jika saya hanya menyampaikannya kepada TUHAN saat saya membutuhkan-Nya, saya berpikir bahwa 

yang itu tidak mengena, pada kenyataannya, saya tahu bahwa itu menginginkan tekanan 

diselamatkan karena tekanan diselamatkan bukan hanya yang kita alami kelepasan, ya, itu benar. Dan 

kita tidak pernah mengurangi itu, dan kita tidak pernah memisahkannya dalam pola keras dan tajam. Kita 

memuji TUHAN bahwa Ia menyelamatkan kita, bahwa kita tidak menuju neraka, bahwa Dia menebus 

dengan Darah yang mahal, yaitu Anak-Nya sendiri, bahwa Ia menebus kita dari dosa kita, dan bahwa Dia 

menjanjikan bagi kita Sorga. Kita memuji TUHAN untuk itu. 

 

Tetapi itu bekanlah semuanya. Ini bukan hanya agar kita diselamatkan. Kita mendapatkan Allah. John 

Piper menulis sebuah buku, dan judul mengatakan tentang  itu semua. Dia mengatakan, "Allah adalah 

Injil". Dengan kata lain, kita diselamatkan dan kita mendapatkan Allah. Kita mengenal Dia. Itu intinya, 

bukan? Apakah kita tidak melihat itu berulang dalam Alkitab. Saya ingin saudara menuliskan ini dalam 

hubungan Alkitab turun di samping saat ini. Yohanes 17:3. Ini merupakan doa Yesus, doa imam 

besar. Dengarkan apa yang dikatakan-Nya. "Inilah hidup yang kekal." Kata Yesus, "Inilah adalah hidup 

yang kekal." Dan kita mungkin mengharapkan Dia untuk mengatakan bahwa seseorang tidak akan pernah 

mati, bahwa mereka bisa pergi ke Sorga. Itulah hidup yang kekal. Tetapi Yesus tidak mengatakan itu sama 

sekali. Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Bapa." Bahwa mereka 

mengenal Bapa. "Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." 

 

Apakah hidup kekal, saudara-saudara? Apakah hidup kekal? Ini adalah  mengenal TUHAN. Dan kita 

mendapatkan itu sekarang. Yesus berkata, "Siapa saja yang percaya maka dia telah beralih" apa? "Dari 

kematian kepada kehidupan." Bahkan sekarang kita mengenal TUHAN. Sama saja waktu Paulus berseru 

dalam Filipi. Menulis ayat ini lihatlah Filipi 3:7-8. Sungguh menarik bahwa Daud memiliki satu hal 

ini. Sungguh, saudara tahu, ia adalah tokoh terpenting dalam Perjanjian Lama. 

 

Dan dia memberikan kepada  ini satu perbandingan saja. Ini satu-satunya tempat dia melakukannya, 

dalam Mazmur 27:4. Paulus, sangat penting dalam Perjanjian Baru, juga memiliki satu pernyataan  dalam 

ayat 7 dan 8. Dia mengatakan, " Tetapi apa yang dahulu keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi 

karena  Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, 
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lebih mulia dari pada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan 

menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Dia berkata," Aku memiliki segalanya. , tetapi 

", katanya," saya menghitung itu adalah semua sebagai kerugian "Dia berkata," Aku menghitung segala 

sesuatu sebagai kerugian karena nilai yang lebih mulia  dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku.. " 

 

Kolose 3:3 dan 4 pada dasarnya hal yang sama. Dia berkata, "Sebab kamu telah mati dan hidupmu 

tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah." Dan kemudian saya menyenangi cara yang Paulus 

merangkai dalam ayat 4. " Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelakl." "Ketika Kristus 

yang adalah hidup saudara menyatakan diri." Hidup saudara bukanlah pekerjaan saudara. Ini bukan 

keluarga saudara. Ini bukan sesuatu hal lain di dunia ini. Hidup saudara, katanya, adalah Kristus. Kita 

melihat kebenaran itu bahkan pada akhir surat, bukan? 

 

Ini benar-benar klimaks dari seluruh Alkitab. Bukan hanya Kitab Wahyu, tetapi oleh pemeliharaan Allah, 

itu adalah klimaks dari seluruh Kitab Suci dalam Wahyu 21:1 Semua jalan ke bawah melalui ayat 4 di 

mana kita membaca Yohanes mengatakan, "Saya melihat Langit baru dan Bumi baru, karena Langit yang 

pertama dan bumi yang lama telah lenyap, dan laut tidak ada lagi. Dan saya melihat kota yang kudus, 

Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang 

berdandan untuk suaminya. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata: - " dan di sini 

dia. Ini adalah tekanannya. Dia berkata, "Lihatlah. Tempat kemah Allah ada di antara manusia. Dia akan 

tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah sendiri akan bersama mereka 

sebagai Allah mereka. " 

 

Apa yang telah terhilang di taman Eden, hadirat Tuhan, dipulihkan dalam Kristus, dan hal ini terlaksana 

dan terpenuhi dan dialami sepenuhnya di Sorga. Kita akan tinggal bersama dengan Allah.  Sekarang, saya 

ingin membawanya kembali ke konteks ini. Saya ingin membawanya kembali ke Mazmur 27. Bagaimana 

membandingkan jenis ini , mengapa jenis ini masuk akal dibandingkan dalam konteks 

penderitaan? Perhatikan manfaat atas keberatan tersebut. Pertama-tama, pertama, bahwa Allah benar-

benar mutlak berdaulat. Daud memiliki pengakuan di sini dalam ayat 4 bahwa Allah berdaulat mutlak. Dia 

adalah batu karang di mana David dapat membangun hidupnya. 

 

Meskipun mereka membunuhnya, meskipun mereka membunuhnya, meskipun mereka mengambil 

kepalanya,  Allah benar-benar berdaulat. Kita melihat bahwa dalam ayat 4, benarkah? Lihatlah jumlah ia 
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menyebutkan nama TUHAN. Setiap bagian dari itu. Dia mengatakan pada bagian pertama, "aku meminta 

kepada  TUHAN." Bagian kedua, "Bahwa aku diam di rumah TUHAN." Bagian ketiga, "Bahwa aku 

memandang pada keindahan" siapa? "Dari TUHAN."  Saudara melihatnya? Tiga kali. TUHAN, TUHAN, 

TUHAN. 

 

Dan bukan hanya dalam ayat 4. Bahkan, jika saudara membalik halaman dengan saya  melalui Mazmur ini 

memperhatikan dengan mata saudara. Lihat dalam ayat 1. Dia menyebutkan TUHAN dua kali. Dalam ayat 

6, TUHAN. Dalam ayat 7, TUHAN. Dalam ayat 8, TUHAN. Ayat 10, TUHAN. Ayat 11, TUHAN. Tiga belas, 

TUHAN. Empat belas, TUHAN dua kali. Dan bukan hanya bahwa ada TUHAN di mana-mana. Ini fakta 

bahwa David memulai Mazmur seluruhnya dengan TUHAN dan ia mengakhiri seluruh Mazmur dengan 

ekspresi, TUHAN. Dan bukan hanya pengulangan bahkan seluruh awal dan akhir. Itu juga merupakan 

bagian penting, ayat 1 sampai 6, memulai dengan TUHAN ,mengakhiri dengan  TUHAN. Ayat 7, mulai 

dengan TUHAN. Ayat 14, berakhir dengan TUHAN. 

 

Saya berpikir bahwa Daud sedang mencoba untuk memberitahu kepada kita sesuatu. Saya rasa dia 

mencoba mengingatkan dirinya sendiri dan kita bahwa Allah berdaulat mutlak. Intinya adalah bahwa 

mereka bukanlah musuh  tangguh. Mereka memang demikian. Bukan berarti Daud tidak takut. Dia 

merman takut. Hanya saja bila dibandingkan dengan Allah, musuh-musuhnya dicatat sebagai sesuatu. 

Hanya saja ia mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat atas alam semesta, Daud benar-benar 

yakin bahwa musuh-musuhnya tidak menentukan hidupnya. Allahlah yang menuntun hidupnya. 

 

Dan saya pikir di tengah-tengah keputusasaan, mempersiapkan untuk itu atau di tengah-tengah, kita 

harus memiliki keyakinan yang peka bahwa tidak sehelai rambutpun dari kepala kita jatuh ke tanah 

kecuali Tuhan mengijinkannya. Saudara melihat, itu adalah pernyataan yang kuat. Dan saya pikir 

kesaksian Kitab Suci, saya tahu kesaksian Alkitab adalah bahwa tidak ada kejutan di Sorga. Allah tidak 

pernah lengah. Tidak pernah ada suatu waktu ketika Allah memaksakan untuk merespon sesuatu dalam 

hidup saudara. 

 

Allah berdaulat mutlak. Memang, Efesus 1, Allah memberkati setiap hal, besar dan kecil, yang terjadi di 

alam semesta. Ini adalah kebenaran yang berharga bagi Daud dan itu adalah kebenaran berharga bagi 

kita. Ini adalah salah satu, yang membantu kita untuk meletakkan kepala kita di atas bantal setiap malam 

mengetahui bahwa tidak ada bagian dari kehidupan kita yang di luar kendali Allah, bahwa tidak ada yang 

Allah tidak tahu, tidak ada yang Allah tidak rencanakan. Daud menemukan keyakinan itu, bahwa Allah 
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berdaulat mutlak, tetapi juga bahwa Allah tak terbandingkan indah. David beristirahat dalam kenyataan 

bahwa Allah berdaulat mutlak. Dia tak terbandingkan kemuliaan-Nya. 

 

Lihatlah apa yang dia katakan dalam ayat 4. Mengapa Daud ingin diam di rumah TUHAN? Di tengah krisis, 

di tengah kesulitan, di tengah-tengah semua hal yang terjadi, putus asa dan depresi hidupnya, mengapa 

ia ingin diam di rumah TUHAN sepanjang hari-hari hidupnya? Dia mengatakan kepada kita di akhir untuk 

"Memandang kepada kemurahan TUHAN dan untuk menyelidiki atau merenungkan  di dalam bait-Nya." 

 

Saya berpikir bahwa Daud memiliki sesuatu seperti ini dalam pikirannya. Ketika kita membaca Kitab 

Keluaran, kita melihat semua fasal merinci pembangunan Kemah Suci. Saudara ingat fasal, bagaimana 

rinci, bagaimana terencana semuanya dalam pembangunan Kemah Pertemuan? Dapatkah saudara 

membayangkan Daud pada  saat dia membayangkan dirinya berjalan ke dalam Kemah Pertemuan? Kita 

tahu bahwa itu sangat gelap. Tirai yang sangat berat pada sisinya. Dan jadi apa yang akan memberikan 

cahaya di dalam  Kemah Pertemuan apakah sinar dari kaki dian. 

 

Ketika Daud akan masuk, dia hanya akan merasa kegelapan, merasakan  lebih pengalaman yang ia 

ketahui tentang musuh-musuh di sekitarnya. Dia akan mengetahui kegelapan, tetapi ia akan melihat 

terang, dan ia akan diingatkan bahwa Allah, memang, ayat 1, adalah teang saya dan keselamatan 

saya. Dia akan melihat meja dari kehadiran persembahan roti, dan ia akan melihat Allah yang memelihara 

umat-Nya. 

 

Dia akan melihat medzbah, dan ia akan melihat Allah yang menyucikan kita dari segala dosa kita. Dia akan 

melihat tirai, yang akan mengingatkan dia bahwa Allah adalah Allah yang kudus dan benar dan adil. Dia 

akan tahu di balik tirai bahwa ada sebuah Tabut Perjanjian Allah dan di atas Tabut Perjanjian Allah itu 

merupakan  tempat penebusan. Dan dia akan tahu bahwa ada Allah yang menyelamatkan, Allah yang 

memerdekakan, Tuhan yang penyayang dan pengasih. Dia akan melihat hal-hal dalam Kemat 

Pertemuan. Tetapi saudara dan saudari, ini adalah di mana ia mendapat begitu baik bagi kita. Apa Daud 

hanya bisa melihat dalam bayangan saja, sedangkan kita sekarang melihatnya secara utuh di dalam 

Kristus. 

 

Kita  tidak melihat hanya sebagian. Kita tidak melihat hanya melihat bentuk bayangannya saja sebagai 

yang surat Ibrani katakan, tetapi kita melihat Yesus Kristus. Kita melihat wujud Yesus yang nampak yang 
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merupakan  gambaran Allah yang tidak nampak. Dan ini membuat semuanya berbeda di saat dalam 

kesusahan, di saat dalam kesulitan, di saat putus asa, bahwa semuanya di  dalam hidup kita dapat pergi 

ke pinggir jalan, tetapi Kristus akan tetap ada dan nyata. 

 

Meskipun kita mungkin kehilangan kesehatan kita atau kita mungkin kehilangan kekayaan kita atau kita 

mungkin kehilangan keluarga kita, kita mungkin kehilangan hidup kita sendiri, tapi kita masih memiliki 

Yesus. Dan karena Dia tidak terbandingkan kemuliaan-Nya.  Dia saja sudah cukup, dan Dia sudah cukup 

untuk semua yang kita butuhkan. Bahwa Dia adalah yang tidak tertandingi. Saudara dengar 

itu? Kemuliaan-Nya  tidak sebanding dalam kemuliaan dan kebesaran. Dengan kata-kata-Nya sendiri, 

Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Dalam Yohanes Dia berkata, "Akulah terang dunia. Akulah 

pintu. Akulah gembala yang baik, Akulah kebangkitan dan hidup. "Dia berkata," Akulah jalan, kebenaran 

dan terang. Akulah pokok anggur yang benar. " 

 

Kita tahu Yesus  adalah Alfa dan Omega, Awal dan Akhirnya, Raja segala raja dan Tuhan segala tuan, yang 

pertama bangkit dari kematian, dan dengan demikian, Dia sudah cukup untuk semuanya. Dan di luar itu, 

timbulkan pertanyaan mengapa kita pernah memberikan kasih sayang kita untuk hal yang kita bisa 

kehilangan, sehingga kita akan kalah? Mengapa tidak semua kasih sayang kita, kita tunjukkan hanya 

kepada Yesus Kristus yang adalah sama baik kemarin, hari ini dan selama-lamanya? 

 

David melihat kegunaan atas keberatan tersebut, tetapi ia juga membawa kita ke dalam keterkaitan kita  

atas keberatan tersebut. Saudara tahu, itu satu hal yang lain untuk membaca tentang seorang raja tempo 

dulu. Ini lain untuk memeriksa jiwa kita sendiri, untuk menanyakan pertanyaan apakah  satu  hal yang 

terutama bagi kita? Atau untuk ungkapan kata yang lain, apakah kita menyadari bahwa Tuhan berguna 

untuk kita?  Atau apakah kita juga menemukan bahwa TUHAN itu mulia? Apakah kita memerlukan  Allah 

atau kita hanya memerlukan pemberian-pemberian dari Allah saja? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita 

harus bertanya kepada diri kita apa yang paling penting dalam kasih sayang kita? Apa yang paling saya 

ingini  melebihi dari apapun? 

 

Ketika hanya ada saya dan saya berbaring pada malam hari, kemanakah pikiran saya melayang ?  Apa saja 

yang saya renungkan? Apa saja yang saya pikirkan? Apa saja yang saya  rencanakan?  Tentang apa sajka 

saya bermimpi? Apa saja yang saya harapkan? Apa saja yang saya paling rindukan lebih dari apa pun di 

seluruh dunia? Apa yang memberikan kepada saya paling banyak kesenangan dan kepuasan ? Saya ingin 

menyampaikan ini kepada saudara bahwa jawabannya itu  harus Yesus, bahwa Ia harus menjadi satu hal 
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yang paling berarti bagi kita. 

 

Jika ada sesuatu yang lain lagi, Alkitab mengatakan, tidak lain bahwa itu merupakan penyembahan 

berhala.  Dan tidak hanya itu merupakan penyembahan berhala, tetapi dalam konteks Mazmur ini, hal itu 

tidak akan memberikan  apa-apa terkecuali keputus-asaan, tidak lain hanya tekanani, tidak ada yang lain 

kecuali kecemasan. Dia harus menjadi yang satu-satu bagi  kita. 

 

Saya ingin mengajukan sebuah  pertanyaan kepada saudara. . Bagaimana kita dapat membuat satu 

pernyataan bahwa kita meyakini bahwa kita akan menerima apa yang kita minta? Maksud saya , bisakah 

saudara membayangkan kekecewaan? Saya mengingini sesatu, tetapi kemudian nampaknya  Allah ada 

jauh, tampaknya tidak ada hubungan yang terjadi.Tampaknya mustahil untuk bahkan mengiingini Allah, 

menginginkan Dia lebih dari apa pun dan akan menyangkali untuk memiliki yang satu itu. 

 

Saudara mengetahui, Daud tidak membawa kita pada kesimpulan itu. Daud menawarkan kita suatu sikap 

tentang pernyataan percaya diri. Daud berkata dalam ayat 13 dan 14, "Saya percaya bahwa saya akan 

melihat kebaikan TUHAN di negeri orang hidup, melayani TUHAN, menjadi kuat, dan biarlah hatimu 

memilikiMelayani keberanian. Melayani TUHAN. "Kata Daud dalam ayat 4," Saya ingin memandang 

kepada kemurahan TUHAN " kata Dia dalam ayat 13". Saya yakin bahwa saya akan mengalaminya. " Dan 

itu menimbulkan pertanyaan bagaimana Daud bisa mengeathui hal tahu itu? 

 

Bagaimana Daud memiliki kepastian bahwa ia akan memiliki satu perkara itu? Nampaknya  bahwa Daud 

hanya menyebutkannya dan mengakuinya begitu saja. Saya bermaksud apakah dia hanya bersifat 

kekanak-kanakan atau dia hanya membuatnya menjadi  sederhana? Apakah perkara itu? Saya berpikir 

bahwa itu jauh lebih mendalam dari itu. Kepada Daud telah dijanjikan sebuah kerajaan. Dia telah 

ditahbiskan, meskipun keadaan menyatakan hal yang sebaliknya. 

 

Meskipun, seperti yang telah kita katakan  beberapa saat yang lalu, bahwa dia memiliki janji kerajaan, 

tetapi bukan hak istimewa dalam memiliki kerajaan itu belum. Meskipun segala sesuatu yang lain 

mengatakan kepadanya bahwa itu tidak benar, namun ia mengingat kata-kata yang kita baca dalam 

Yosua fasal1, Ini adalah pengingat kepada Daud "Layanilah TUHAN, jadilah kuat, dan biarlah hatimu 

mempunyai keberanian.". Mereka berada di luar Tanah Perjanjian. Allah telah menjanjikan mereka Tanah 
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Perjanjian. Daud sekarang menulis itu tepat dari Tanah Perjanjian dan bahwa Allah adalah setia. 

 

 Ini adalah pengingat bahwa kita memperoleh satu hal kita tidak berdasarkan ramalan polos, bukan kita 

memperoleh hal yang kita dasarkan kepada perjanji batukarang yang kokoh.  Saudara silahkan 

mengatakan apa perjanjian yang saudara miliki dalam pikiran? Apa yang saudara maksudkan  dengan 

itu? Bagaimana kita tahu bahwa jika kita ingin satu hal, bahwa kita benar-benar akan mendapatkan satu 

hal itu. Jikalau kita ingin Kristus di atas segalanya, bagaimana kita tahu bahwa kita akan 

mendapatkannya? 

 

Jika kita ingin kehadiran Allah, bagaimana kita tahu bahwa kita akan mendapatkannya? Cukup dengan 

cara ini: Suatu hari pada kayu salib Anak Allah yang sempurna yang hanya ingin satu perkara  apa-apa 

yang lain selain untuk melakukan kehendak Bapa-Nya, yang merupakan perwujudan hidup dari Mazmur 

27:4, mencarian akan Allah, satu perkara di atas segalanya, yang sempurna. Anak Allah tergantung di 

kayu salib dan berseru,” Ya Allah-Ku. Ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku.". Mencerminkan 

kepada kita bahwa pada saat itu Allah membalik diri-Nya dari pada Yesus sehingga Dia tidak akan 

memalingkan wajah-Nya dari kita  

 

Bagaimana saudara mengetahuinya? Saya memerlukan  Allah. Saya ingin kehadiran Allah. Saya ingin 

bersama dengan Allah. Bagaimana kita tahu bahwa kita tidak akan pernah ditolak? Kita tahu salah satu 

cara. Bukan dengan apa yang telah kita lakukan, tetapi dengan semua yang Dia telah lakukan. Dia telah 

melakukan. Maka dengan demikian Roma 5:1 mengatakan bahwa kita dengan  berani masuk ke dalam 

ruangan takhta  Allah, bahwa kita memiliki perdamaian damai dengan Allah, bahwa kita memiliki jalan 

masuk kepada Allah atau, sebagaimana ditulis oleh Paulus kemudian dalam surat Roma fasal 8, katanya, 

" Apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan 

kita? Ia yang tidak menyayangkan anak-Nya sendiri, tetapi memberi-Nya bagi kita semua, bagaimana Dia 

tidak juga dengan Dia dengan murah hati akan memberi kita segala sesuatu? " 

 

Dengan perkataan yang lain, jika Dia memberikan  anak-Nya sendiri kepada kita,  Dia harta di atas lebih 

dari apa pun, jika Dia memberi kita Yesus, memberi kita darah-Nya, bagaimana Dia tidak juga 

memberikan kita hal-hal yang sangat yang kita minta? Yaitu dalam mencari TUHAN, menginginkan 

TUHAN, menatap pada keindahan TUHAN, merenungkan TUHAN, percaya pada kedaulatan Allah. Hal-hal  

ini adalah milik kita. Bukan karena apapun yang telah kita lakukan. Tetapi dengan segala sesuatu yang 
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telah Dia lakukan. 

 

Marilah  membaca dengan saya, jika saudara mau dari, Roma 8:35. "Siapakah yang akan memisahkan kita 

dari kasih Kristus?" Apakah ada sesuatu? Apa pun yang akan mencegah saudara, akan memutuskan 

hubungan saudara, akan memisahkan saudara dari Kristus? Dia mengatakan, "Apakah  kesengsaraan atau 

penderitaan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti 

yang tertulis, oleh karena saudara, kami dibunuh sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba 

sembelihan. Mengetahui semua hal ini, kita adalah lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihi kita, 

karena saya yakin - " keyakinan yang sama yang Daud ungkapkan, Paulus ungkapkan. "Saya yakin, bahwa 

baik maut maupun hidup baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang 

maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah atau suatu makhluk 

lain, tidak dapat  memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita "  Segala 

kemuliaan adalah untuk Allah. 


