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Jika  saudara memiliki sebuah Alkitab - dan saya harap saudara memiliknya – maka saya mengajak 

saudara untuk membuka bersama dengan saya dari kitab Mazmur 23. Kita akan mempelajari Firman 

Allah sedikit lebih awal pada malam ini sehingga kita akan memiliki waktu yang cukup baik untuk 

menanggapi Firman. Mazmur 23. Upacara pemakaman orang mati yang pertama yang pernah saya ingat 

ialah pergi sebagai seorang anak pergi ke pemakaman kakek saya. Itu adalah ayah ayah saya dan saya 

ingat dengan jelas seolah-olah itu baru terjadi kemarin – ada dua hal pada khususnya. 

 

Saya ingat tempat saya berdiri melihat kepada ayah saya. Itu adalah pertama kalinya saya pernah melihat 

ayah saya menangis, dan dengan hanya melihat dia begitu menderita dan pengaruhnya  yang menyentuh 

perasaan saya. Dan kemudian saya ingat pada sore itu kami kembali di rumah nenek saya duduk di ruang 

tamunya dengan Alkitab dan selembar kertas dan menuliskan Mazmur 23 - Mazmur yang tertentu 
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ini. Kemudian ketika saya masih kuliah, saya berkhotbah pada upacara pemakaman orang mati yang 

pertama bagi saya, dan itu adalah pemakaman nenek saya di fihak ibu saya. 

 

Dan saya belum mengetahui harus berbuat apa. Bagaimana saudara akan memberitakan  Firman Tuhan 

pada pemakaman?  Dan saya tahu bahwa ini merupakan  mazmur yang ia sangat senangi; bahwa ketika 

suaminya, kakek saya yang lain, telah meninggal beberapa tahun sebelumnya, ia baru saja membacakan 

mazmur ini kepadanya saat ia sakit berulang-ulang Jadi tentulah itu merupakan pilihan Firman yang  akan 

saya pilih ketika berpikir tentang bahan berkhotbah untuk pemakamannya, dan berkhotbah mazmur dari 

ini. 

 

Dan kemudian setelah ayah saya meninggal saya melayani paruh waktu di sebuah gereja di New Orleans 

dan diminta untuk berkhotbah tentang mazmur ini ketika saya berjalan melalui  kesedihan dalam 

perjalanan hidup rohani saya. Maka mazmur ini telah sangat berarti pada beberapa masa yang paling 

sulit dan menantang dalam kehidupan rohani saya yang luar biasa dan menjadi sumber kekuatan dan 

penghiburan dan member keberanian. Dan saya berpendapat  bahwa kesaksian saya tidak unik di sana. 

Saya berpendapat bahwa Mazmur ini bagi banyak saudara di dalam ruangan ini telah menjadi sumber 

penghiburan dan dorongan dan kekuatan dalam masa dukacita. Tidak lama setelah saya tiba di sini 

beberapa tahun yang lalu sebagai pendeta, anggota keluarga orang beriman kita - saudara mungkin ingat 

dia - namanya Casey Black dan Casey berusia  30-an ia masih muda, sangat sehat dari semua penampilan 

di luar, tetapi menurut didiagnosis terhadap kesehatannya dinyatakan bahwa ia terkena kanker perut. 

 

Dan dalam waktu satu bulan mereka membawanya untuk dioperasi, dan ketika mereka mengoperasinya 

ternyata  kanker itu telah menyebar kemana-mana. Lalu mereka menutup operasinya lagi  tanpa 

melakukan sesuatu, merteka benar-benar tidak bisa  melakukan sesuatu. Dan dalam beberapa minggu - 

saya maksudkan  itu adalah rentang waktu dua bulan dari diagnosis untuk Casey berlalu. Dan ia menulis 

dalam buku hariannya segera setelah ia menemukan semua hal ini, dan dia berkata, "Saya telah 

didiagnosis dengan penyakit kanker perut, dan sekarang mereka mengatakan itu telah menyebar ke hati 

saya, kelenjar getah bening, dan paru-paru. Jika saya tidak mengenal Tuhan, saya mungkin akan sangat 

ketakutan. 
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"Tetapi sebaliknya," kata Casey, "Saya memilikikedamaian yang sedemikian kuat." Dan kemudian dia 

berkata, "Mazmur 23 mencakup semua kebutuhan saya dalam menghadapinya." Jadi betapa Mazmur ini 

yang telah memberikan kenyamanan tersebut dan kekuatan dan harapan dan dorongan kepada 

generasi umat Allah sepanjang sejarah penebusan ketika mereka  melewati masa penderitaan? Dan saya 

ingin memberikan jawaban terhadap pertanyaan itu walau  setidaknya sebagian jawaban saja.. 

 

Mazmur ini sangat terkenal. Telah ada banyak buku yang ditulis mengenai mazmur yang sati  ini , setiap 

kata yang diuraikan, setiap benda dijelaskan maknanya. Dan tanpa bertanya jelas ada begitu banyak isi 

yang berarti di sini - ada banyak isi dalam setiap kalimat yang kita lihat di dalam mazmur ini. Pada saat 

yang sama, saya berpendapat bahwa kita perlu berhati-hati ketika kita sampai pada Mazmur ini untuk 

tidak menguraikan begitu banyak yang kita lewatkan tentang keindahan yang lembut yang hanya 

mengalir keluar melalui mazmur ini. 

 

Jadi apa yang saya ingin kita lakukan pada malam ini, saya  ingin kita untuk melihat apa yang dikatakan 

oleh  Firman ini dan apa arti  dari Firman ini. Tetapi pada saat yang bersamaan, saya ingin kita 

mempelajarinya secara sederhana kurang dari yang kita biasa gunakan untuk merenungkannya,  dan saya 

ingin kita untuk membiarkan kata-kata mazmur ini cukup meresap benar ke dalam hati kita  di manapun 

kita berada. Saya ingin berbicara pada malam ini terutama untuk mereka yang menderita di dalam 

ruangan ini yang berjalan melalui waktu yang sulit dalam hidup saudara, mungkin waktu yang menantang 

dalam hidup saudara. 

 

Dan saya berpendapat bahwa  ini mencakup berbagai orang yang ada di dalam ruangan ini dengan 

berbagai  keadaan. Dan jikalau saudara sedang  berjalan melalui waktu sulit yang menantang, saya ingin 

berbicara secara khusus kepada saudara pada malam ini, berdasarkan mazmur ini. Dan jika saudara tidak 

berjalan melalui waktu yang sulit sekarang, kemungkinan besar di depan ada waktu yang sulit yang 

menunggu, dan saya ingin saudara untuk dipersiapkan ketika saudara bertemu dengan kesulitan saudara 

memiliki kekuatan dan kepercayaan diri dan kenyamanan dan dorongan dan berharap. 

 

Maka, saya ingin kita mempelajari Mazmur 23 - hanya merenungkannya. Cara ini adalah berbeda dari apa 

yang kita lakukan di katakan di Gereja Rahasia. Seperti Gereja Rahasia sebagai satu orang meletakkannya 
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Jumat malam adalah mulut terbuka, seperti masukkan selang kebakaran. Itulah Gereja Rahasia - hanya 

informasi, informasi, informasi. Sebanyak yang kita bisa ambil, lebih dari yang bisa kita ambil, selama 

enam jam atau tujuh hari, jika kita akan menjadi jujur. 

 

Jadi Gereja Rahasia adalah seperti lari maraton, malam ini saya ingin kita berjalan-jalan tenang. Dan saya 

ingin kita melihat arti mazmur ini dan bagaimana hal itu berlaku untuk relung terdalam dari hati dan jiwa 

kita. 

 

Mazmur 23:1, sebuah mazmur Daud: 

 

TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan  aku  di padang yang 

berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang; Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku 

di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. 

Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku akan takut bahaya, sebab Engkau besertaku; 

gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di 

depan lawanku; Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak; pialaku penuh melimpah.Kebajikan 

dan kemurahan belaka  akan mengikuti aku seumur hidupku; dan aku akan diam dalam rumah 

TUHAN sepanjang masa. 

 

Saya ingin kita melihat bahwa ada dua bagian benar-benar berbeda dalam mazmur ini. Saya ingin kita 

melihat bagian pertama, dan kemudian saya ingin kita untuk beristirahat, merenungkan, biarkan 

kebenaran ini memasuki dalam hati kita. Kemudian kita akan melihat bagian kedua. Dan dalam proses itu 

saya ingin menunjukkan hanya ada delapan kebenaram yang sederhana, lembut, dan mulia terutama 

bagi mereka yang berjalan melalui masa sulit. 

 

Kita tidak tahu latar belakang di balik mazmur ini. Para ahli yang berbeda-beda memiliki dugaan yang 

berbeda tentang apa yang ada di latar belakangnya, tetapi kita jelas tahu bahwa hal ini didasarkan pada 

pengalaman Daud sebagai gembala, dan mungkin ditulis sewaktu  ia mengalami kesulitan dan tantangan 

dan percobaan. Dengan begitu maka mengalirlah perkataannya keluar dari dirinya, dari dalam hatinya: 

"TUHAN adalah gembalaku." Kebenaran yang pertama yang saya ingin saudara lihat, terutama jikalau 
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saudara berjalan melalui waktu yang sulit - kebenaran nomor satu: pelayanan kepedulian gembala 

saudara adalah sangat pribadi. 

 

Pelayanan kepedulian gembala saudara sangat pribadi. saudara tahu ketika saudara melihat Mazmur dan 

tulisan-tulisan Perjanjian Lama secara keseluruhan maka saudara akan  melihat penekanan yang kuat 

pada bangsa, pada umat Allah. Tuhan seluruh Perjanjian Lama - dan seluruh Kitab Suci, benar-benar - 

adalah membentuk persekutuan orang-orang untuk diri-Nya sendiri. Sehingga saudara melihat unsure 

kebersamaan di mana-mana. Dia adalah Allah kita. Kita adalah umat-Nya. Dan begitu saudara melihat 

yang muncul yang  mayoritas. 

 

Tetapi ketika saudara sampai ke Mazmur 23 saudara hampir dikejutkan oleh penekanan unsure pribadi 

disini. Perhatikan bahwa saudara tidak melihat kata ganti jamak. Ini bukan tentang TUHAN adalah 

gembala kita, kita tidak akan kekurangan. Kita akan cepat melalui bagian ini, tetapi hanya berilah tanda 

lingkaran setiap kali saudara melihat kata ganti orang pertama yaitu aku. Lingkari setiap kali saudara 

melihatnya. "Tuhan adalah gembalaku" - lingkaran ada ku. "Aku tidak akan kekurangan" – lingkari !. "Dia 

membuat aku berbaring di padang rumput hijau. Dia memimpin aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan 

jiwaku. Dia membawa aku ke jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Meskipun aku berjalan dalam 

lembah kekelaman, aku akan takut bahaya. Sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah 

yang menghibur aku. Engkau mempersiapkan meja di depan aku di hadapan musuh-musuhku. Engkau 

mengurapi kepalaku dengan minyak; pialaku melimpah. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan 

mengikuti aku sepanjang hari-hari hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan selamanya. " 

 

Menghitungnya – ada 17 kali yang berbeda, kata ganti orang pertama digunakan. Gambaran bukanlah  

bahwa TUHAN  adalah sekedar seorang gembala atau TUHAN adalah gembala itu. Gambarannya  adalah 

bahwa TUHAN adalah gembalaku. TUHAN adalah gembalaku Anda. Bukan hanya orang di samping 

saudara atau di depan saudara, di belakang saudara, di ruangan ini; saudara atau saudari dalam Kristus, 

Tuhan adalah gembala saudara. Dia mengenal saudara. Rasakan kemuliaan dan keajaiban ini. 

 

TUHANyang maha  tinggi mengenal saudara  tepat di mana saudara duduk, dia mengenal saudara dan dia 

mempedulikan  saudara. Dia mengasihi saudara. Dan dia mempedulikan setiap dbagian dalam hidup 

saudara. Ini merupakan sebuah tantangan, bukan, ketika kita berjalan melalui masa sulit. Lembah adalah 
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tempat kesepian, bukan? Kadang-kadang kita kesepian di lembah karena kita sendiri. Kadang-kadang 

tampaknya tidak ada seorang lainpun di sekitar kita. 

 

Tetapi bahkan pada saat-saat kita bertemu dengan  orang-orang di sekitar kita, orang yang mencintai kita 

dan memperhatikan kita, mereka masih belum tahu bagaimana rasanya berada dalam pengalaman 

pribadi kita. Mereka tidak merasakan, mengalami hal yang sama persis dengan kita, sebanyak yang 

mereka mau juga alami. Mereka tidak melihat saudara dalam saat-saat ketika tidak ada orang lain di 

sekitar saudara. Mereka tidak dalam relung batin pikiran saudara saat saudara sedang berpikir dan 

bergumul di dalam jhidup saudara, karena saudara terluka dalam hal yang berbeda. 

 

Tetapi merupalan suatu keindahan  dalam saat-saat ketika tidak ada orang lain di sekitar kita tetapi 

TUHAN ada di sana. Dan ketika saudara berjalan melalui lembah, kenyataannya adalah, saudara atau 

saudari, saudara tidak pernah sendirian. Gembala saudara selalu dengan saudara. Saudara tidak pernah 

sendirian. Paulus dalam di dalam 2 Timotius 4: semua orang meninggalkan saya, tetapi TUHAN ada 

dengan saya. Ini adalah sesuatu yang besar. 

 

Saya ingat ketika saya sedang berjalan melalui kesedihan karena kehilangan ayah saya, dan saya 

mendapat sebuah email dari seorang teman, yang saya pikir itu berarti sesuatu yang baik. Tetapi dia 

member email kepada saya dan dia memberitahu saya bagaimana saya harus melangkah melalui proses 

kesedihan. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam hati saya. Tetapi Tuhan tahu persis apa yang terjadi 

dalam hati saya, dan saya dapat bergantung kepada TUHAN.  Saudara dapat bergantung kepada 

TUHAN. Ketahuilah ini: ketika saudara berjalan melalui apa pun saudara berjalan melalui, saudara atau 

saudari, kepedulian gembala saudara untuk saudara adalah sangat pribadi. Dia tidak hanya peduli untuk 

semua orang di ruangan ini dan semua orang di dunia. Ia yang mempedulikan saudara. 

 

Kebenaran yang kedua: gembala saudara tidak pernah berhenti dalam memberi kepada saudara. TUHAN  

adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Secara harfiah, saya tidak akan mengalami 

kekurangan. Sekarang ini bersifat menarik, karena kesulitan dan penderitaan biasanya adalah akibat dari 

kekurangan dalam hidup kita, bukan? Seperti ketika kita berjalan melalui kesedihan - kita tidak memiliki 

persekutuan dengan orang yang kita kasihi yang kita ingin berada bersama di sana, dan karena mereka 
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tidak ada. Di sana ada kekurangan. Ketika saudara sedang berjuang secara jasmani - penyakit, wabah, 

sakit, kelemahan - ada kekurangnya di sana. Ada kekurang kesehatan yang baik. 

 

Ketika saudara berjalan melalui masa yang sukar sulit secara akal sehat di sana pasti ada suatu 

kekurangan  ada suatu kekosongan di sana. Ketika saudara berjalan melalui waktu yang sukar sulit dalam 

keluarga saudara, ada kekurangan hal damai dan harmonis yang saudara inginkan. Jadi bagaimana 

saudara bisa mengatakan "Saya tidak ada kekurangan apapun" ketika saudara berjalan melalui masa 

sukar sulit? Di sinilah saya berpikir tentang Ayub dan akhir Ayub fasal1, ketika Ayub baru saja kehilangan 

anak-anaknya. Karena kehilangan semua anaknya  yang dikasihinya, dan hal-hal lain yang dimilikinya, 

hilang. 

 

Namun saudara tahu apa yang dikatakannya. Dia berlutut dan dia berkata, "TUHAN yang memberi dan 

TUHAN yang mengambil. Semoga nama TUHAN selalu dipuji "Inilah keindahan dan inilah yang terbentang 

di dalam seluruh kitab Ayub: bahkan ketika TUHAN mengambil - jangan melupakannya, berilah tanda 

kepadanya, saudara dan saudari.. Bahkan ketika TUHAN mengambil semuanya  dia tidak pernah berhenti 

member persembahan. Dan ya, kita punya pengalaman kekurangan, dan TUHAN itu berdaulat atas 

kurangan kita di dalam berbagai hal. 

 

Dia berdaulat atas hal-hal ini, tetapi ketika kita mengalami rasa sakit karena kekurangan itu, Dia 

memberikan kepada kita damai. Ketika kita mengalami sakit hati, Dia menyembuhan. Ketika kita 

mengalami kelemahan, Dia memberikan kekuatan. Dan ketika kita mengalami kebingungan, Dia 

memberikan kebijaksanaan. Dia terus menerus memberi kita sesuatu. Gembala saudara tidak pernah 

berhenti memberi gizi kepada saudara Anda. Bahkan di tengah kekurangan, bahkan di tengah-tengah 

kehilangan, saudara dapat mengatakan, "Saya tidak akan kekurangan," karena gembala saudara tidak 

pernah berhenti memberi kepada saudara. 

 

Dia selalu memberi kepada saya. Ketiga: Ketentuan Gembala saudara didasarkan pada kasih karunia-Nya, 

bukan kemampuan saudara. Persediaan Gembala saudara didasarkan pada kasih karunia-Nya, bukan 

kepada kemampuan saudara. Saya suka ayat 2 dan 3 - perhatikanlah: Dia membuat saya berbaring di 

padang rumput hijau, Dia membimbing saya keair yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, Dia membawa 

kita di jalan yang benar. Dia melakukan semuanya itu. Dia melakukan berbagai pekerjaan di sini. 
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Ketika kita sedang berjalan melalui masa yang sukar sulit, kadang-kadang kurang memiliki kekuatan untuk 

maju, tidaklah baik untuk mengetahui bahwa itu Allah sendiri yang mengambil tanggung jawab dalam 

memimpin kita dan membimbing kita dan mengarahkan kita? Jikalau dalam masa sukar sulit kita yang 

tegar didasarkan pada kemampuan kita, maka kita akan tenggelam.  Namun ketentuan itu tidak 

didasarkan pada kemampuan kita, melainkan berdasarkan pada kasih karunia-Nya. Dialah yang  

melakukan hal ini. Saudara harus mencatatan dalam catatan saudara dengan kasih karunia-Nya hal itu 

akan  menyegarkan saudara. 

 

Ia membaringkan aku di padang yang berrumput hijau; Ia membimbing aku  ke air yang tenang. 

Gambaran yang mengagumkan - melihat hijau subur dan mendengarkan riakan air  tenang seperti kaca, 

air yang tenang. Ketahuilah bahwa TUHAN ditempat yang Tinggi telah mengambil tanggung jawab untuk 

menyegarkan jiwa saudara. Hal ini sangatlah menakjubkan. Dengan kasih karunia-Nya Ia menyegarkan 

saudara.  Ia menyegarkan jiwaku. Gembala saudara - saudara dan saudari, gembala saudara senang 

mengambil yang rusak dan memulihkannya. Ia menyegarkan saudara, dia memulihkan saudara. 

 

Dan oleh kasih karunia-Nya dia membuat saya benar. Dia membimbing  kita di jalan yang benar. Dia 

memungkinkan saya untuk berjalan dalam kebenaran di tengah-tengah itu semua. Dialah yang  

melakukan hal ini. Dialah melakukan semuanya ini. Persediaan gembala saudara didasarkan pada kasih 

karunia-Nya, bukan atas kemampuan saudara - yang membimbing maju  kepada kebenaran: kasih 

karunia gembala saudara menghasilkan kemuliaan gembala saudara. Dia membuat saya berbaring di 

padang rumput hijau, Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. 

 

Dia membawa saya di jalan yang benar untuk apa ? Untuk nama-Nya – Saya mengasihi hal  ini. Sekarang 

beberapa orang mungkin bertanya-tanya tentang hal ini - bahkan mungkin menolak hal itu. Dan beberapa 

mungkin berkata, "Maksud saudara bahwa Allah membawa saya di samping air yang tenang, membuat 

saya berbaring di padang rumput yang hijau, untuk diri-Nya sendiri? Saudara bermaksud mengatakan 

bahwa Allah memiliki motif tersembunyi dalam membimbing saya? Bahwa apa yang Dia lakukan dalam 

hidup saya dalam sukar sulit, dia benar-benar melakukannya untuk diri-Nya sendiri - untuk nama_Nya 

sendiri? Bahwa saya bukan yang paling penting dalam hal ini? Bahwa saya bukanlah pusat dalam hal 

ini? Dia benar-benar melakukan semua ini untuk diri-Nya sendiri? Apakah itu merupakan hal yang baik? " 
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Saudara dan saudari, ini benar-benar hal yang baik. Ini adalah hal yang mulia. Jangan melupakannya, apa 

yang ayat-ayat ini menunjukkan pada kita. Allah kita telah mengikatkan kemuliaan dan kehormatan dan 

reputasi-Nya dan nama-Nya untuk dengan  setia menyediakannya untuk saudara di tengah-tengah 

keadaan yang sukar sulit. Dia adalah kasih. Nama-Nya adalah kasih. Karena itu, ketika saudara berjalan 

melalui keadaan yang sukar sulit  Dia akan menunjukkan diri-Nya sebagai wujud kasih. Ini akan menjadi 

jelas bahwa Dia mengasihi dengan cara bahwa Dia menyediakan apa yang saudara butuhkan. 

 

Ketika saudara berjalan melalui keadaan yang sukar sulit, Dia adalah Yehova Jireh, dan Dia akan 

menunjukkan diri-Nya sebagai yang menyediakan kebutuhan saudara setiap langkah dari perjalanan 

saudara. Dia adalah Yehova Shalom, dan Dia akan menunjukkan diri-Nya sebagai Pemberi kedamaian 

setiap langkah dari perjalanan saudara. Dia adalah Yehova Tsidkenu, dan Dia akan menunjukkan diri-Nya 

sebagai kebenaran saudara di dalam  setiap langkah dari perjalanan saudara. Allah akan menunjukkan 

diri-Nya kuat demi umat-Nya ketika mereka berjalan melalui masa yang sukar sulit, dan itu akan menjadi 

jelas bahwa Dia adalah besar dalam cara Dia memcukupkan kebutuhan saudara. 

 

Itu merupakan kabar yang sangat baik, untuk mengetahui bahwa Allah begitu berkomitmen untuk 

kebaikan kita karena Dia adalah setia terhadap nama-Nya sendiri. Dan Dia akan memasyhurkan nama-

Nya dengan cara ia memberikan kecukupan kepada saudara. Allah memberikan kasih karunia-Nya , Allah   

menperoleh kemuliaan, dan kita mengalami kebaikan-Nya.   Itu yang membuat Dia memimpin kita dan 

membimbing kita untuk kesaksian demi kemuliaan nama-Nya untuk kita. 

 

Kebenaran berikutnya - dan kemudian kta akan beristirahat: Dia membuat saudara tidak perlu 

takut. Karena Gembala saudara memberikan kepada saudara segala sesuatu, Dia membuat saudara tidak 

perlu takut. Ada suatu pergeseran dalam ayat 4 - apakah saudara dapat melihatnya dengan 

saya. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku akan takut bahaya. Ini adalah pernyataan 

yang berani di sana. Tidak ada kejahatan.  Saya tidak akan takut terhadap apapun, bahkan ketika datang 

ke kematian. - Dan inilah pergeserannya – karena Engkau ada bersama  saya. Gada-Mu dan tongkat-Mu, 

itulah yang menghiburkan aku. 

 

Saudara melihat pergeseran di sana? Sampai saat ini, Daud  berbicara tentang Allah sebagai orang 
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ketiga. TUHAN adalah gembalaku. Dia memimpin saya. Ia membimbing saya. Dia melakukan hal-hal ini - 

orang ketiga. Kemudian saudara sampai ayat 4, dan tidak berkata, "Aku tidak takut bahaya, karena Dia 

bersama dengan saya. Gada-Nya dan tongkat-Nya, itulah yang menghibur aku " Daud beralih ke kata 

ganti orang kedua dan katanya,". Engkau bersama dengan  saya.Gada -Mu dan tongkat-Mu "- dan ini 

berbicara tentang Allah berubah menjadi seruan kepada Allah. 

 

Dan itu masuk akal, bukan - ketika di padang rumput yang hijau dan di samping air yang tenang, untuk 

berbicara tentang kebaikan dan kasih karunia Allah. Tetapi ketika kita menemukan diri kita berada di 

tengah-tengah kegelapan - lembah baying-bayang maut - ketika kita berjalan melewati masa-masa yang 

dalam dan sukar sulit, sebagai ganti berbicara tentang Allah, itu lebih wajar dalam suasana sedemikian 

kita berseru kepada Allah. Engkau bersama dengan saya. Gada-Mu, tongkat-Mu, mereka adalah 

perlindungan dan persediaan dan kenyamanan bagi saya. 

 

Saya membutuhkan Engkau - karena Gembala saudaralah yang  memberikan segalanya. Bahkan di 

tengah-tengah lembah kekelaman, saudara tidak perlu takut. Saya sebutkan Casey Hitam.  Ketika Casey 

berada di rumah sakit - dan saya mempunyai  kesempatan untuk pergi ke rumah sakit pada hari dimana 

dia meninggal. Sebagai pendeta, sebagai teman, saudara tahu, saudara bergumul dengan apa yang 

saudara katakan? Semua tiba-tiba, sehingga yang tampaknya tragis, dan jadi apa yang akan saudara 

katakan? Maafkan aku. Saya berharap itu tidak terjadi. 

 

Tetapi bagi siapa saja yang mengunjungi Casey pada hari itu, ketika mereka berbelok ke kamarnya, 

mereka menerima kejutan. Karena yang ada duduk di tempat tidur rumah sakit di lembah bayangan 

kematian seorang pria duduk sambil tersenyum. Dan sebelum saudara memiliki kesempatan untuk 

berbicara apa pun, ia akan melihat saudara dengan senyum di wajahnya, menunjuk ke langit, dan 

berkata, " Saya akan bersama Yesus hari ini!" 

 

 Tiba-tiba, kata:  "Maaf" tampaknya tidak lagi tepat dalam keadaan itu. Saya berharap tidak terjadi - tidak 

ada - seperti saudara menemukan diri saudara ingin pergi bersamanya. Ini adalah kemuliaan, saudara dan 

saudari. Tidak peduli seberapa dalamnya atau gelap atau sukar sulit yang mendatangi saudara, saudara 

tidak perlu takut, bahkan di lembah bayangan kematian. Karena  TUHAN yang Mahatunggi, Yahweh 
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gembala saudara benar-benar  ada bersama saudara. Inilah kabar baik.Kepedulian gembala saudara 

bersifat  sangat pribadi. Dia tidak pernah berhenti memberi kepada Anda. 

 

Kasih karunia, bukan kemampuan saudara yang akan membuat saudara melalui semuanya dalam hidup - 

gembala saudara melakukan ini dengan cara yang menunjukkan kemuliaan-Nya atas nama 

saudara. Karena itu, saudara tidak perlu takut. Saat saudara masuk ke ayat 5 ada pergeseran dalam 

suasana dari mazmur. Kita masih mempunyai gambaran TUHAN sebagai gembala yang menjaga domba-

domba-Nya. Tetapi kemudian dalam ayat 5 kita melihat seorang gembala baru dari TUHAN sebagai tuan 

rumah mempersiapkan suatu pesta untuk saudara. 

 

Engkau mempersiapkan meja pesta di depan saya di hadapan musuh-musuhku. Engkau mengurapi 

kepalaku dengan minyak; pialaku melimpah. Sesungguhnya kebajikan dan kemurahan akan mengikuti 

saya sepanjang hari-hari hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kebenaran 

Keenam merenungkan dalam Mazmur 23: gembala saudara tidak hanya menopang saudara di tengah-

tengah keadaan yang suka sulit, saudara atau saudari; gembalamu memuaskan saudara. Di hadapan 

musuhku - dikelilingi oleh kesulitan - dibanjiri dengan bahaya - Allahmu mempersiapkan menu - pesta 

untuk saudara. 

 

Saudara masuk ke dalam ruang perjamuan, dan seperti tuan rumah akan menghormati tamu dengan 

mengurapi tamu-Nya yang dengan minyak, sehingga saudara akan disambut oleh TUHAN yang 

Mahatinggi ke pesta Raja segala raja dan TUHAN segala tuan, sehingga piala saudara melimpah. Itu bukan 

hanya selamanya di tengah-tengah musuh saudara, itu berarti menikmati di tengah-tengah musuh 

saudara. Bukan hanya berkat, ini adalah kepuasan - bahwa Allah merancang melalui penderitaan datang 

sukacita kita. 

 

Ini merupakan gambaran keseluruhan. Ini gambar yang sama, sangat mirip dalam Roma 5. Kita 

bersukacita dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Tidak hanya itu, tetapi kita bersukacita 

di dalam penderitaan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, karakter 

ketekunan, dan harapan karakter. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena Allah telah 

mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang Dia berikan. 
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Piala melimpah dengan kasih yang  Allah curahkan ke dalam hati kita. Allah, gembala saudara, tidak 

hanya yang mendukung saudara, Dia memuaskan saudara, bahwa ketika saudara berjemur di kehadiran-

Nya bahkan di tengah-tengah musuh yang berkecamuk di sekitar saudara, saudara akan menerima 

kepuasan yang dalam sedemikian rupa sehingga meluap piala saudara.  Kebenaran berikutnya: maka 

gembala saudara  mengikuti saudara dengan kasih-Nya. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan 

mengikuti aku. Sekarang  kata mengikuti dapat sedikit disalah mengerti. 

 

Ketika kita berpikir tentang mengikuti, kita mungkin berpikir semacam sesuatu yang tertinggal di 

belakang. Jikalau saudara mengikuti seseorang, mungkin saudara membuat  beberapa jarak, jarak sehat 

sedikit antara saudara dan orang yang saudara ikuti. Saudara tidak ingin tepat bersama dengan 

mereka. Saudara tertinggal beberapa langkah. Atau mungkin ketika Kaleb dan Yosua berada di luar di 

halaman sedang bermain, dan saya keluar dan mengatakan, "Saatnya untuk masuk dan mandi." 

 

Mengikuti keadaan yang seperti itu terlihat banyak seperti tertinggal; seperti berkelok-kelok dengan cara 

berputar-putar saat mereka mengikuti ke kamar mandi untuk mandi. Bukan itu yang dimaksudkan dalam 

mengikuti di  dalam Mazmur 23. Mengikuti di sini adalah mengejar secara aktif. Ini adalah mengejar 

habis-habisan. Ini lebih seperti saya memutuskan bahwa saya ingin sesaat ada bersama dengan Heather, 

dan karena itu saya mengejarannya. Dan tidak peduli apa hambatan yang berada di jalan, termasuk pria 

yang dia kencani, saya tetap terus mengadakan pengejaran. 

 

Saya tidak tertinggal – keadaan saya adalah bahwa saya benar-benar  ada bersama. Sehingga pada saat 

tertentu dia berbalik, saya dapat ditemukan di sana. Mengejar terus. Ini adalah bagaimana kebaikan dan 

kemurahan terus mengikuti kita, mereka tidak tertinggal. Itulah yang  seringkali kita pikirkan tentang 

bagaimana kebaikan dan kemurahan Allah, terutama di tengah kesulitan.mengikuti kita.  Kita berpikir  

baik, bahwa itu ada di suatu tempat - kembali ke sana ke suatu tempat. Tetapi saya tidak tahu - saya tidak 

melihatnya ada tepat di sekitar saya. 

 

Itu tidaklah benar. Karena kebaikan dan kemurahan-Nya selalu  mengejar saudara setiap saat. Dan 

disinilah  keindahannya: bukan kebaikan dan kemurahan yang begitu saja mengejar saudara karena ada 

sesuatu di dalam diri saudara yang menarik kebaikan dan kemurahan menuju  kepada saudara. Itulah 
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sebabnya hal itu merupakan belas kasihan-Nya. Saudara dan saya tidak melakukan apapun untuk 

mendapatkannya,atau  pantas menerimanya.   Bahkan, kenyataannya kita seringkali - mari kita mengakui 

itu – sebagai domba yang bodoh, yang rawan mengembara. Kenyataannya  - ketika keadaannya baik, 

mudah mengembara pergi; juga bila keadaan buruk, rawan mengembara pergi. 

 

Di tengah pergumulan kita dalam iman, di tengah kecenderungan kita yang terus-menerus  tidak 

mempercayai Allah kita, nyatanya Dia telah menunjukkan dirinya  setia dari waktu  ke waktu 

terus. Namun kita tetap - jangan kita terus bergumul untuk mempercayai Dia dan mempercayai kebaikan-

Nya? Jadi kita terus cenderung tidak tetap percaya, namun walaupun demikian kebaikan-Nya dan 

kemurahan-Nya masih terus mengejar kita habis-habisan. sehingga pada setiap saat kita berpaling, 

kebaikan dan kemurahan-Nya benar hadir.  

 

Kebaikan dan kemurahan mengikuti saudara. Gembala saudara -  pikirkan hal itu!  TUHAN yang Maha 

Tinggi mengikuti saudara dengan kasih-Nya. Perhatikanlah kebenaran-kebenaran ini.  Kepedulian 

Gembala saudara sangat pribadi. Gembala saudara tidak pernah berhenti memberi kepada terus kepada 

saudara..Kepeduluaan Gembala saudara didasarkan pada kasih karunia-Nya, bukan kepada kemampuan 

yang ada pada saudara. Kasih karunia Gembala saudara  menghasilkan kemuliaan bagi Gembala 

saudara. Karena Gembala  saudara memberikan kepada saudara segala sesuatu, saudara tidak perlu 

takut. 

 

Gembala  saudara tidak hanya mendukung saudara, Dia memuaskan saudara. Gembala saudara 

mengikuti saudara dengan kasih-Nya. Sekarang ini merupakan kabar yang terbaik: pengalaman saudara 

dengan Gembala tidak akan pernah berakhir. Tidak pernah akan berakhir. Sesungguhnya kebaikan dan 

kemurahan akan mengikuti saudara dalam semua hari-hari kehidupan saudara, dan saudara akan diam di 

rumah Tuhan selamanya - benar!  Kebenaran ini tidak akan pernah berakhir – tidak  pernah! Kebaikan-

Nya bagi Anda adalah abadi. Dalam semua keabadian, pengikutan Allah untuk saudara akan terus 

berjalan. Hadirat-Nya bersama saudara akan terus berjalan. 

 

Pujilah Allah! Tetapi bagaimana kita mengetahui hal  ini? Bagaimana saudara mengetahui itu? Bagaimana 

saudara tahu bahwa ada tidak akan datang kepada suatu saat di mana pengikutan terhadap kita 
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berhenti?  Bagaimana kita mengetahuinya?  Dan bagaimana mungkin kita bisa mengatakan – kita orang 

berdosa - bagaimana mungkin bahwa saya, orang berdosa, saudara orang berdosa, penuh dengan 

pemberontakan dan kejahatan terhadap Gembala kita, terus berjalan diikut oleh Gembala kita - 

bagaimana mungkin  mengatakan bahwa saudara dan saya bisa mengetahui bahwa  kita akan diam di 

rumah Allah selamanya? 

 

Bagaimana saudara mengetahui itu? Saya senang karena saudara bertanya. Ada dua tempat yang saya 

ingin tunjukkan kepada saudara di dalam Perjanjian Baru. Pertama, Yohanes 10 – mencari dengan saya. 

Yohanes 10:11 adalah di mana kita akan memulai - Yohanes 10:11. Saudara tahu - saat saudara sedang 

mencati ayat itu, latar belakangnya di dalam Yohanes.  Yesus dalam injil Yohanes secara sengaja dalam 

waktu yang strategis menyatakan                     identifikasi diri-Na dengan Yahweh dalam Perjanjian 

Lama. Yahweh, Aku adalah, Nama untuk Allah, karena itu semua di seluruh injil Yohanes kita melihat 

Yesus menggunakan kata-kata itu. 

 

Akulah roti hidup. Akulah terang dunia. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan 

hidup. Yohanes 8:58: sebelum Abraham ada, Aku ada. Aku adalah. Dia menyamanak diri-Nya sengaja 

dengan Yahweh dalam Perjanjian Lama, Tuhan dalam Perjanjian Lama. Dia menunjukkan bahwa Dia 

adalah Tuhan. Yohanes 10:11 menghidupkan Mazmur 23, " Aku adalah," kata Yesus, "gembala yang 

baik. Gembala yang baik memberikan nyawa-Nya bagi domba-domba-Nya. 

 

Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa-Nya bagi domba-domba-Nya, 

sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, 

ketika melihat serigala dating, meninggalkan domba-domba itu lalu lari,  sehingga serigala  itu menerkam 

dan mencerai bereikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Dan Aku mengenal domba-domba-

Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku, sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku mengenal Bapa, dan 

Aku memberikan nyawa-Ku bagi domba-domba-Ku. Ada lagi pada-Ku  domba-domba lain yang bukan dari 

kandang ini: domba-domba itu harus Kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suara-Ku,  dan 

mereka akan ada satu kawanan dengan satu gembala.  Bapa mengasihi Aku,oleh  karena Aku 

memberikan nyawa-Ku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari pada-Ku, 

melainkan Aku memberikannya menurut kehendak-Ku  sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan 

berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang Kuterima dari Bapa-Ku. 
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Bagaimana mungkin saudara dan saya tahu bahwa pengalaman kita dengan Tuhan gembala kita tidak  

pernah akan berakhir?  Kita orang yang berdosa, kejahatan dalam kita - bagaimana kita bisa tahu bahwa 

kita akan diam di rumah Tuhan selamanya? Apakah saudara melihat jawabannya? Ini disebutkan lima kali 

dalam apa yang kita baru baca. Ayat 11: Gembala yang baik memberikan nyawanya.  Ayat 15: Aku 

memberikan nyawa-Ku bagi domba-domba-Ku. Ayat 17: Aku memberikan nyawa-Ku. 18: tidak ada yang 

mengambilnya dari Aku. Aku memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri. Aku mempunyai wewenang 

untuk memberikannya. 

 

Satu-satunya cara yang saudara dan saya dalam keadaan dosa kita dapat mengetahui bahwa kita akan 

bersama dengan  TUHAN sebagai gembala kita untuk selama-lamanya karena TUHAN  kita Gembala yang 

telah mengutus Anak-Nya untuk memberikan nyawa-Nya bagi dosa kita. Dan itulah mengapa Dia 

datang. Salib bukanlah Rencanakan B. Bapa tidak berkata, "Oh, Aku tdak tahu apa yang terjadi di sini 

dengan Anak-Ku! Lihatlah apa yang mereka lakukan untuk Anak-Ku " Tidak, ini adalah alasan yang sangat 

jelas mengapa Dia mengutus Anak-Nya, untuk memberikan nyawa-Nya!. Dan pujilah Allah, Anak-Nya 

memiliki wewenang untuk mengambil-Nya kembali lagi. 

 

Dan satu-satunya cara dimana saudara dan saya bisa tahu bahwa kita akan hidup selamanya bersama 

dengan Gembala kita, bahkan dalam dosa dan kematian kita - bagaimana saudara bisa tahu bahwa 

saudara akan hidup selamanya? Itu  disebabkan karena Kristus telah menyerahkan nyawa-Nya bagi 

kita. Dia telah mendamaikan kita dengan Bapa melalui kematian-Nya di kayu salib bagi dosa kita. Ia telah 

bangkit dari kubur berkuasa atas dosa dan kematian, sehingga walaupun kita mati, kita akan hidup. Kita 

akan hidup, karena Juruselamat kita, Gembala kita, telah menyerahkan nyawa-Nya dan mengambil 

dengan benar hidup-Nya kembali lagi. Itulah sebabnya kita tahu kebaikan-Nya kepada kita adalah kekal. 

 

Percayalah kepada Yesus sebagai Gembala saudara. Dan kemudian bagian lain, Wahyu fasal 7 - surat 

terakhir dalam Alkitab - Wahyu fasal 7 Yesus berkata - kita akan mulai di ayat 15, Wahyu 7:15. Yesus 

berkata dalam Yohanes 10, "Aku mempunyai domba-domba yang lain dari kandang ini." Dia berbicara 

tentang bagaimana Dia masih mengumpulkan domba-domba bagi dirinya sendiri.Wahyu 7 adalah harinya 

saat kita melihat domba-domba tersebut berkumpul bersama Gembalanya, dari tiap-tiap suku dan kaum 

dan bahasa dan bangsa, mereka berkumpul bersama. 
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Kita mendengarkan apa yang dikatakan dalam Wahyu 7:15 mengatakan, "Karena itu, mereka berdiri di 

hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di Bait Suci-Nya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu 

akan membentangkan kemah-Nya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar  dan dahaga lagi, 

dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa  mereka lagi. Sebab Anak Domba yang  di tengah-

tengah takhta itu akan menjadi "mereka - apa? " Gembala dan Ia akan menggembalakan dan akan 

menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. 

" 

 

 Saudara atau saudari berjalan melalui masa sukar-sulit, ini adalah harapan yang saudara miliki. Tidak 

peduli betapa sukar-sulit yang  dialami, tidak peduli betapa kegelapan yang dialami, tidak peduli berapa 

dalamnya keputusasaan yang dialami, saudara dapat mengetahui hal ini:  akan datang harinya ketika 

saudara akan melihat wajah gembala saudara. Dan Dia secara pribadi akan menghapus segala air mata 

dari mata saudara. Kita tidak perlu takut ketika itulah merupakan tujuan kita, ada jaminannya. Kebaikan-

Nya bagi saudara adalah kekal, dan persekutuan saudara dengan Dia akan kekal. 

 

Untuk semua kekekalan, saudara akan berpesta di meja dan mengalami padang yang hijau rumput itu, 

berjalan di samping  air yang tenang di dalam kebenaran yang sempurna di hadapan Tuhan yang adalah 

Gembala saudara, dan Dia akan memperoleh  kemuliaan-Nya yang agung di dalamnya semua itu. 


