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Jikakalau  saudara memiliki Alkitab, dan saya harap saudara memilikinya,  biarkan saya 

mengundang  saudara untuk membuka dengan saya dari Mazmur, pasal 19. Saya memuji Allah 

untuk pria dan wanita yang telah mengajarkan Firman Allah  kepada hati anak-anak. Hal yang 

sulit untuk mengajar anak-anak adalah menghafalkan ayat-ayat Kitab Suci yang berbeda, dan 

ingatlah bahwa  saudara sendiri akhirnya juga harus benar-benar mengingatnya. Hal ini 

meningkatkan tanggung jawab dalam hati dan pikiran saudara sendiri dan hidup saudara 

sendiri. Saya pernah berbicara dengan satu keluarga yang datang kepada saya pada hari 

Minggu lalu. Mereka membawa seorang anak laki-laki yang berumur sekitar 5 atau 6 tahun yang 

baru saja selesai mempelajari  Mazmur 139. Dia menyebutkannya  bagi  saya - Mazmur 

139. Saya berbalik kepada ayahnya dan saya berkata - dan sekarang saudara yang 

menyebutkannya juga? Ia mengatakan - tidak saya tidak bisa menyebutkannya. Ini benar-benar 

agak lucu untuk dipikirkan - dalam rangka mengajarkan Kitab Suci kita harus tahu sendiri Kitab 

Suci juga. Saya ingin saudara melihat yang tidak disetujui dalam ibadah bersama yang saya 

percaya merupakan dasar untuk semua yang tidak disepakati telah kita lihat. Kita melihat 5 

perbedaan yang tidak disepakati bersama  dalam ibadah bersama. Ini adalah suatu peninjauab 

kembali. Tiga minggu lalu kita telah mulai dengan melihat Nehemia, fasal 12. Kita melihat hal 
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pentingnya ibadah, fakta bahwa kita bukan hanya sekelompok orang percaya yang berkumpul 

untuk ibadah. Kita adalah persekutuan orang  beriman yang datang bersama-sama untuk ibadah 

bersama. Kita berbicara tentang persekutuan. Seminggu setelah itu kita melihat hal kerendahan 

hati. Kita melihat di Wahyu fasal 20 dan kita melihat sifat radikal yang berpusat pada Tuhan 

ibadah bersama. Semuanya berputar di sekitar kemuliaan-Nya. Kemudian minggu lalu kita 

melihat kepada percakapan, dialog, antara Yesus dan wanita di sumur dalam Yohanes, fasal 4.  

Kita berbicara tentang kejujuran. Kita berbicara tentang pentingnya datang di hadapan Allah 

dengan jujur dalam ibadah kita - dalam ketulusan. Jadi kita telah melihat persekutuan  

kerendahan hati dan kejujuran.  

 

Sekarang kita melihat penjelasan. Penjelasan mungkin, keluar dari seluruh seri-seri, hal yang 

paling saya sukai. Ini adalah topik yang telah saya gunakan untuk mempelajari selama  7 tahun 

terakhir dalam kehidupan saya sendiri untuk belajar dan mengajar - kebutuhan untuk penjelasan 

dalam firman Allah di tengah-tengah ibadah kita. Saya percaya ini adalah dasar untuk semua 

yang lain.  Ada beberapa orang yang menghubungi saya  minggu lalu dari gereja yang 

berbeda. Salah satunya berbicara tentang bagaimana seorang pendeta yang  tidak lagi 

membawa sertanya Alkitab ke mimbar; bahwa ia berdiri dan memberikan khotbahselama  20 

menit dan juga tidak pernah bahkan menyebutkan Firman. Saya menghabiskan musim semi ini 

bepergian ke tempat yang berbeda hampir setiap akhir pekan sampai Paskah berbicara tentang 

penjelasan, kebutuhan untuk penjelasan dari Firman Tuhan.  Begitu banyak orang telah datang 

dan berkata kami lapar akan Firman Tuhan tetapi kami  tidak mendalami  isi  Firman Allah 

sebagai gereja merupakan peraturannya bahwa mereka masuk. Saya pergi  ke New Orleans 

khotbah minggu ini dan seseorang bertanya pada saya, "David mengapa saudara begitu 

bergairah tentang adanya Firman Allah di dalam ibadah kita ?" Jika saudara menanyakan 

pertanyaan yang sedemikian kepada saya maka saudara memasuki  percakapan yang 

panjang?  Akhirnya semuanya tertuju kepada kebenaran  ini: jika Firman Tuhan tidak menjadi 

sentral dalam ibadah kita maka kita tidak melakukan  ibadah.  Jika Firman Allah  tidak di pusat 

kegiatan, menjadi fokus,  dari ibadah kita maka kita sebenarnya tidak beribadah. Saya ingin 

saudara melihat yang diungkapkan di  dalam Mazmur, fasal 19.  

 

Kebenaran dasar, untuk menentukan tahapan ke mana kita menuju, apa yang kita akan lihat di 

dalam Mazmur 19 adalah  -   bahwa ibadah melibatkan irama penyataan Allah  dan jawaban 

orang percaya. Kita akan melihat hal ini diungkapkan - dua aspek ibadah yang ada di dalam 

Mazmur 19. Bagian pertama dari apa yang kita lihat, ialah bahwa kita akan berbicara tentang 

penyataan Allah kemudian  kita akan melihat bagaimana jawaban manusia  mengalir dari 
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penyataan Allah.  Mazmur, fasal 19 adalah mazmur yang luar biasa. CS Lewis mengatakan itu 

adalah yang paling digemari  dari semua Mazmur – dikatakan bahwa lirik  puisi  di sini adalah 

yang tak tertandingi oleh lirik puisi lainnya  di dunia in i. Itu hanyalah  sebuah gambaran  yang 

luar biasa dari  Mazmur 19.  Ini benar-benar merupakan sebuah mikrokosmos, versi 

menyimpulkan, dari Mazmur, fasal 119 yang merupakan fasal terpanjang dalam Alkitab yang 

menekankan kata Firman Allah berulang-ulang.  Apa yang kita lakukan adalah melihat Mazmur 

19, versi kesimpulan, dan kita akan membiarkan hal itu dibandingkan dengan Mazmur 119 yang 

kita akan melihat kemudian di waktu berikut.  

Jadi mari kita mulai dari Mazmur 19:1. Mendapatkan gambaran itu di sini.  

1 Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. 2  Langit menceritakan kemuliaan Allah;  

dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya. 3 hari meneruskan berita itu kepada hari, 

dan malam menyampaikan  pengetahuan itu kepada malam. 4  Tidak ada berita dan tidak ada 

kata  suara mereka tidak ter;dengar. 5  tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia,  

dan perkataan mereka sampai ke ujung dunia. Ia memasang kemah di langit untuk matahari,  

6  yang keluar bagaikan  pengantin laki-laki yang  keluar dari kamarnya girang bagaikan 

pahlawan  

yang hendak melakukan perjalanannya. 7 Dari  ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke 

ujung yang lain; tidak ada yang terlindung Dari panas sinarnya. 8 Taurat TUHAN itu sempurna,  

menyegarkan jiwa;  peraturan TUHAN itu teguh,  memberikan hikmat kepada Orang yang tak 

berpengalaman.  9  Titah TUHAN itu tepat,benar,  menyukakan hati;  Perintah  TUHAN itu 

murni,  

membuat mata bercahaya. 10 Takut akan  TUHAN itu suci, tetap ada untuk selamanya. hukum-

hukum  TUHAN itu benar, yakin adil semuanya. 11 lebih indah dari pada emas, bahkan dari 

pada banyak Emas tua; dan lebih manis dari pada madu, bahkan dari pada madu tetesan dari 

sarang lebah. 12 Lagipula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang 

berpegang  

padanya mendapat upah yang  besar. 13  Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan ? 

Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. 14  Lindungilah hamba-Mu, juga terhadap orang 

yang kurang ajar; jangalah mereka menguasai  aku !  Maka aku menjadi tak bercela dan bebas 

dari pelanggaran besar.  15  Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan 

renungan hatiku, ya TUHAN,  gunung batuku dan  penebusku.  
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Penyataan Allah dan jawaban manusia  - ada interaksi antara kedua hal itu di seluruh 

Mazmur.  Pikirkan bersama saya mula-mula  tentang penyataan Allah. Dalam Mazmur ini 

dibicarakan tentang bagaimana Allah mengungkapkan diri-Nya dalam dua cara utama, melalui 

dua jalan utama. Yang pertama-tama, Allah mengungkapkan diriNya dengan jelas melalui 

dunia. Itu adalah ayat 1 sampai 6. Kita mendapatkan gambaran tentang alam dan bagaimana 

sejak awal langit menyatakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-

Nya. Gambar alam menceriterakan  tentang keagungan Allah, terus menceriterakan  tentang 

keagungan Allah. Tidak ada tempat di planet ini di mana alam tidak berseru tentang keagungan 

Allah. Ini adalah hal yang sama kita lihat di Roma, fasal 1 ayat 18-20 berbicara tentang sejak 

awal penciptaan dunia kualitas Allah yang tak nampat, kekuasaan-Nya yang abadi dan kodrat 

ilahi telah terlihat jelas dimengerti oleh apa yang telah diciptakan agar manusia iidak 

memupunyai alasan. Tujuan penciptaan adalah menyerukan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya 

dalam Lukas, fasal 19 dikatakan bahwa jika kita tidak berseru tentang kemuliaan Allah maka 

batu-batu yang akan melakukannya untuk kita. Batu-batu akan berseru untuk kita. Itulah tujuan 

seluruh ciptaan, berseru tentang kemuliaan Allah. Hal ini dibagi dalam 6 ayat pertama adalah 

langit yang menyatakan kebesaran-Nya dan kemudian matahari. Ada fokus kepada matahari, 

sebuah gambaran yang luar biasa dari matahari terbit di satu sisi bumi seperti mempelai laki-laki 

datang dari rumahnya, seorang pengantin pria bergembira karena  pernikahannya, naik dan  

membuat lingkaran ke sisi lainnya seperti seorang juara menyelesaikan perlombaannya. Tidak 

ada tempat di permukaan planet ini yang terhindar dari panasnya, yang tidak merasakan panas 

matahari dengan beberapa cara. Ini merupakan gambaran tentang bagaimana Allah tidak 

meninggalkan identitas-Nya di angkasa di seluruh dunia. Dia telah menunjukkan siapakah Dia.  

 

Satu-satunya masalah adalah bahwa Allah secara terbuka menyatakan diri-Nya di dunia ini 

dengan terbatas. Ya, Allah menunjukkan kuasa-Nya dan kebesaran-Nya melalui penciptaan 

tetapi cara ini terstruktur di seluruh Mazmur, ketika saudara sampai ke ayat 7 itu merupakan 

mada menaik.  Pemazmur, Daud, hampir melipatgandakan sukacitanya  dan kemudian ia mulai 

berbicara tentang hukum Tuhan dan ajaran serta perintah-perintah Tuhan.  Apa yang kita lihat 

adalah bahwa Allah telah  mengungkapkan diri-Nya dengan jelas di dunia tetapi yang kedua, 

Allah telah mengungkapkan diri-Nya secara menyeluruh, dengan kata lain dalam cara yang lebih 

besar, dalam Firman-Nya.  Apa yang kita lihat dari ayat 7 sampai 11 adalah fokus pada 

penyataan Allah dalam Firman-Nya dan keagungan Firman.   Apa yang saudara lihat adalah 

judul-judul yang berbeda untuk Firman yang hampir diganti-ganti: hukum, ketetapan-ketetapan, 

aturan-aturan, perintah, ketakutan, tata cara. Ini kata-kata yang berbeda kita lihat di dalam 
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Perjanjian Lama untuk menggambarkan Firman Allah. Kemudian setelah masing-masing judul 

yang kita lihat deskripsi: hukum yang sempurna, undang-undang yang dapat dipercaya. Kita 

melihat semua penguraian yang berbeda dan kemudian kita melihat pengaruh dari Firman Allah  

yang kita akan sampai ke dalam selanjutnya. Saya ingin kita berpikir tentang masing-masing 

pengertian. Ada 6 kalimat berurutan mulai ayat 7 yang berbicara tentang apa itu isi hukum 

Tuhan itu. Saya ingin saudara melihat 6 sifat dari kata itu. Ada sifat-sifat untuk Firman yang  

perlu kita lihat karena mereka muncul kepermukaan  banyak filosofi ibadah kontemporer kita, 

kecenderungan ibadah yang kontemporer.  

 

Pertama dari semuanya itu mengatakan bahwa hukum Tuhan itu sempurna. Apa itu dikatakan 

adalah bahwa Firman itu adalah cukup lengkap  -  ide ini dari hukum Tuhan, Taurat, instruksi 

Tuhan adalah sempurna. Hal ini tidak saja mengatakan bahwa Firman itu adalah tanpa 

kesalahan, tanpa cacat, itu yang  kita ketahui.  Apa itu dibicarakan disini adalah bahwa Firman 

itu sudah lengkap.  Ini adalah secara menyeluruh.  Itulah yang Allah inginkan  untuk keadaan 

Firman.  Allah  di surga tidak berfikir Aku mengingini bahwa Aku  akan menambahkan buku yang 

ke-67 untuk Alkitab yang akan membantu orang-orang di abad ke-21. Jumlah bukunya sudah 

lengkap. Buku ini sudah cukup lengkap. Itu sudah  merupakan semua yang kita butuhkan. Ini 

telah menjadi seruan orang-orang kudus sepanjang sejarah. Kelompok Puritan pada suatu 

waktu di Inggris ketika itu adalah melanggar hukum untuk memiliki sebuah salinan firman Allah 

dan para penguasa yang mengancam untuk menyita salinan Firman Tuhan itu. Orang-orang 

percaya Puritan akan bangkit dan berkata – ambil  saja rumah kami, ambil saja tanah kami, 

ambil saja gereja-gereja kami, mengambil saja anak-anak kami tetapi jangan ambil Alkitab 

kami.  Itulah yang kita perlukan; itu merupakan  prioritas dalam hidup kami, itu prioritas dalam 

ibadah kami, Alkitab, Firman  dari  Allah yang hidup adalah yang kami segala-galanya  

butuhkan. Saya prihatin dalam ibadah kita, kita telah melihat itu dibutuhkan, mungkin untuk 

menggunakan Alkitab di dalam ibadah kita, tetapi Alkitab yang ditambah sesuatu yang lain. Kita 

membutuhkan Alkitab yang ditambah dengan beberapa tips praktis yang baik dari pendeta 

tentang bagaimana dapat menangani hal ini atau itu. Kita membutuhkan  Alkitab  ditambah ilmu 

jiwa populer. Kita membutuhkan  Alkitab  ditambah dunia. Alkitab menyatakan bahwa dirinya 

sendiri saja sudah cukup. Itu sudah merupakan semuanya yang  kita butuhkan. Sudah 

lengkap. Ini adalah sempurna. Firman itu sudah cukup lengkap.  

 

Kedua, Firman yang relevan.  Perintah-perintah Tuhan, dalam ungkapan  berikutnya, peraturan-

peraturan Tuhan dapat dipercaya. Ini adalah Daud mengatakan dalam peraturan-peraturan, 

firman-firman  Tuhan adalah batu karang yang di atasnya segala sesuatu dalam hidup saya 
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diletakkan. Sekarang pada keadaan ini  kita telah memiliki kecenderungan untuk berpikir pada 

zaman kita, saudara tahu ... Alkitab telah begitu jauh diubah pada  abad ke-21 -  benarkah itu 

berlaku bagi kita?     Ada kecenderungan untuk berpikir - saudara tahu bahwa saudara sebagai  

pengkhotbah,  saudara pikir segalanya begitu sederhana, ia  kembali kepada Firman; saudara 

tidak mengerti kehidupan yang nyata dan pergumulan nyata yang saya alami. Yah, sayatidak 

akan berpura-pura memahami semua pergumulan yang diwakili di dalam ruangan ini tetapi saya 

akan mengatakan ini - Alkitab merupakan batu karang. Itu adalah batukarang yang  

abadi. Firman itu adalah relevan. Saya tidak harus membuat Alkitab itu relevan. Saya tidak perlu 

membuat Firman menjadi  harum seperti  beberapa mengatakan bahwa saya perlu 

melakukannya. Firman itu adalah relevan. Saya hanya menunjukkan relevansinya. Itu adalah 

batu karang. Daud yang menulis ini, memikirkan semua yang dia telah alami - pergumulannya 

dengan dosa, pergumulannya dengan pernikahannya, pergumulannya dengan anak-anaknya, ia 

mempunyai seorang anak yang meninggal, ia mempunyai anak-anak yang tidak taat kepadanya, 

memberontak melawan dia. Semua pergumulannya dan dia mengatakan di tengah-tengah itu – 

ketetapan-ketetapan  Tuhan dapat dipercayai. Mereka adalah batu karang di mana hidup saya 

dibangun di atasnya. Firman itu sudah cukup. Firman itu adalah relevan.  

 

Ketiga, Firman yang baik. Ajaran Tuhan benar, dengan kata lain adalah baik. Di sinilah aku akan 

mohon kepada saudara untuk menutup majalah-majalah dan untuk menutup novel-novel dan 

mematikan tv dan untuk mematikan internet dan masuk ke dalam Firman Tuhan karena 

semuanya itu tidak peduli berapa banyak mereka membantu kita dalam hal praktis mereka 

sekedar hanyalah merupakan  kata-kata manusia. Ini adalah Firman Allah. Allah seluruh alam 

semesta yang menciptakan segala sesuatu, siapa mengenal saudara dan saya lebih baik 

daripada diri kita sendiri, siapa mengenal keluarga kita, siapa yang mengetahui ke mana semua 

keabadian  menuju, mengetahui ke mana semua masa depan akan menuju, mengetahui semua 

yang akan terjadi di dalam budaya kita, bahwa Allah telah memilih untuk berbicara kepada 

kita. Kita adalah orang  bodoh jika kita tidak duduk di kaki-Nya dan mendengarkan apa yang 

ingin Dia katakana kepada kita. Firman itu adalah baik karena itu adalah Firman Allah. Dia telah 

berbicara kepada kita dan kita perlu mendengarkan. Firman itu sudah cukup. Firman itu adalah 

relevan.Firman itu adalah baik.  

 

Selanjutnya, Firman itu jelas. Perintah-perintah Tuhan, pada tingkatan kewibawaan  menyatakan 

bahwa Dia berikan adalah bersinar.. Mereka membawa terang. Mereka itu jelas. Betapa hal ini 

merupakan suatu koreksi - ketika salah satu pertanyaan paling umum yang kita tanyakan dalam 

gereja saat ini adalah: apakah  kehendak Allah bagi hidup saya? Pendeta, bagaimana saya bisa 
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mengetahui kehendak Tuhan bagi hidup saya? Saya tidak berpura-pura menjanjikan bahwa 

buku ini akan memberitahu saudara keputusan saudara untuk pekerjaan saudara. Ini tidak akan 

memberitahu kepada saudara kapan tepatnya untuk membuat tindakan  ini  atau tindakan itu. Ini 

tidak akan memberitahu saudara apa yang harus dilakukan dalam setiap keadaan dalam  

keluarga yang khusus, bagaimanapun, saya yakin bahwa 95% dari kehendak Allah bagi hidup 

kita adalah di sini, di dalam buku ini. Dia telah menunjukkan kepada kita kehendak-Nya dan saya 

yakin bahwa jika kita setia untuk mempercayakan diri kita kepada yang 95% maka Dia juga akan 

menunjukkan kepada kita mungkin hanya mungkin Dia akan setia untuk menunjukkan kepada 

kita yang 5% yang kita belum tahu. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ini merupakan kabar 

baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita untuk berkeliaran di dalam kabut pendapat manusia 

yang mencoba untuk mencari tahu siapa Dia dan bagaimanakah Dia  memimpin hidup kita. Dia 

telah menunjukkannya  kepada kita. Dia telah memberi kita Firman-Nya dan ita sangat jelas. Dia 

telah menunjukkan kepada kita karakter-Nya berulang-ulang kali. Kami mempunyai siswa-siswa 

yang menghafalkan Firman Tuhan, apakah saudara mendengarnya, menghafalkan kitab Nahum 

- bagian dari Nahum tentang penjelasan tentang karakter Allah, apakah itu tentang keadilan-Nya 

atau kesabaran-Nya atau murka-Nya atau kasih-Nya, kemahatahuan-Nya. Dia jelas. Dia telah 

menunjukkan kepada kita siapa Dia di Firman-Nya.  Firman itu cukup; relevan; baik; jelas.  

 

Firman itu adalah kudus. Ini adalah salah satu bagian kegemaran saya dari fasal ini, ayat 9, hal 

takut akan Tuhan. Kita telah melihat hukum, undang-undang, ajaran-ajaran, perintah-perintah 

dan sekarang hal takut akan Tuhan. Itu merupakan judul yang diberikan kepada buku ini. Takut 

akan Tuhan itu murni.  Alkitab menggambarkan sebagai rasa takut, kagum, kepada 

Tuhan. Salah satu hal yang saya dengar di dalam diskusi-diskusi kontemporer tentang ibadah 

adalah bahwa jika kita menggunakan  terlalu banyak penekanan kepada Firman maka bahaya 

yang timbul ialah kecenderungan kita untuk menyembah Firman. Pertanyaan yang  ingin saya 

ajukkan   berdasarkan   Kitab Suci  ialah  - apakah itu merupakan  masalah? Mazmur, fasal 56 

ayat 4 mengatakan bahwa Allah yang  Firman-Nya yang saya puji, pada Allah yang saya 

percayai. Ia mengatakan saya akan memuji  Firman-Nya. Mazmur, pasal 56 ayat 10 - Allah yang 

Firman-Nya saya puji.  Ini mengulangi kalimat yang sama. Saudara menemukan di dalam 

Mazmur 119 yang merupakan pengembangan dari Mazmur 19, yang diperluas. Ia mengatakan 

bahwa saya mengasihi Taurat-Mu. Ia mengatakan, bahwa tubuh saya gemetar karena takutan 

akan Tuhan dan saya mengagumi hukum Tuhan. Saya berdiri dalam kekaguman akan hukum 

Tuhan. Saudara membaca  Mazmur, fasal 138 ayat 2. Ayat ini mengatakan bahwa Allah telah 

meninggikan Diri-Nya di atas segala sesuatu dalam nama-Nya dan Firman-Nya. Dia 

menempatkan Firman-Nya pada tingkatan yang sama dengan nama-Nya  bahwa Dia 
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menempatkan nama-Nya dalam Mazmur, fasal 138 ayat 2. Mengapa demikian ?  Karena Firman 

itu adalah penyataan dari siapakah  Allah itu. Ini adalah mengapa Yesus ketika Ia datang ke 

dalam dunia dan diperkenalkan dalam buku Yohanes, sebutan-Nya dalam awal adalah 

apa?  Firman.  Yesus merupakan Firman.  Ia adalah penyataan  Allah.  Ini adalah gambaran dari 

Firman yang kudus dan menanamkan rasa  takut di dalam kita; memuliakan dan menghormati  

dan kekaguman tentang  siapa Dia. Saya  berpikir bahwa kita tidak berada di dalam bahaya bila 

menempatkan terlalu banyak penekanan kepada Firman dalam ibadah kita masa kini. Jika kita 

membuat  kesalahan  di sisi lain mari kita berbuat salah di sisi lain dengan menerima  Allah 

dengan Firman-Nya dan meletakkan di tengah-tengah ibadah kita.  

 

 Hal ini lengkap, relevan, baik, jelas, dan akhirnya Firman Tuhan adalah benar. Peraturan-

peraturan ketentuan Tuhan, ini merupakan acuan untuk ketentuan-ketentuan dan keputusan-

keputusan-Nya, pasti, benar. Mereka adalah benar. Ini adalah salah satu alasan mengapa 

Firman Tuhan harus menjadi sentral dalam ibadah kita karena kita hidup dalam budaya yang 

semakin skeptis terhadap kebenaran dan membuang gagasan bahwa tidak ada kebenaran 

mutlak. Tidak ada batu karang di mana kita dapat berdiri di atasnya. Tidak ada yang kita bisa 

tahu pasti. Hal ini hanya berlaku untuk saudara. Apa yang benar bagi saudara mungkin tidak 

benar bagi  saya.  Kebenaran itu bersifat relatif. Itu bukan apa yang Firman ajarkan. Firman 

Tuhan adalah pasti dan mutlak benar, sepenuhnya benar.  

 

Semua ini merupakan karakteristiknya  Firman Allah: lengkap, relevan, baik, jelas, suci dan 

benar.  Sekarang adalah judul uraian, sifat, dari Firman Tuhan. Apa yang saya ingin saudara 

lihat adalah apa yang terjadi setelah setiap satu dari mereka uraian apa yang kita lihat adalah 

hasil atau pengaruh - buah dari Firman. Saya ingin saudara berpikir bahwa kita telah melihat 

penyataan Allah. Sekarang mari kita berpikir tentang respon. Apa yang terjadi dalam 

menanggapi Firman Tuhan? Baiklah di dalam ayat 7, dikatakan  bahwa  hukum  Allah itu 

sempurna. Kita telah  melihat bahwa Firman Allah itu lengkap, tetapi lihatlah kepada hasilnya - 

menyegarkan jiwa. Pikirkan tentang pengaruh dari penyataan  Allah itu. Firman Allah mengubah 

kita, menyegarkan jiwa; memulihkan jiwa; menyegarkan pikirtan; mengubah jiwa. Gambaran 

tentang jiwa di dalam seluruh Perjanjian Lama - ketika kata ini disebutkan dalam bahasa Ibrani 

itu adalah gambaran dari seluruh kepribadian seseorang. Ayat ini menunjukkan bahwa hukum 

Tuhan adalah bersifat menyeluruh.  Sudah lengkap. Hal ini lengkap dan itu sudah cukup untuk 

memulihkan kita, menyegarkan kita; mengubah jiwa kita. Kita tidak bisa tumbuh menjadi serupa 

dengan gambaran Kristus terpisah dari Firman Tuhan. Itu sebabnya, jangan kehilangannya 

sebabnya kita ditentukan, untuk menjalani kehidupan Kristen yang dikalahkan bila kita berusaha 
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hidup terpisah dari Firman Allah. Karena ini adalah jalan yang olehnya  Allah mengubah 

kita. Jika kita mencoba untuk hidup di dalam kehidupan Kristen yang terpisah dari Firman Allah 

maka kita akan berusaha untuk memenuhi semua aturan dan peraturan dan melakukan hal yang 

benar tetapi ini akan menjadi kosong karena Allah tidak mengubah jiwa kita melalui Firman-

Nya. Satu-satunya cara kita dapat memiliki kemenangan atas dosa adalah bila Allah mengubah 

pribadi kita melalui Firman-Nya. Itulah adalah apa yang Dia lakukan. Itu merupakan satu akibat.  

 

Kedua, Firman itu membuat kita bijaksana. Itu kalimat berikutnya dalam ayat 7 -peraturan 

Firman dapat dipercaya dan membuat seorang menjadi bijaksana serta 

sederhana. Kebijaksanaan -  dalam seluruh Kitab Suci menjadi dasar pada penerapan Firman 

Tuhan dan kehendak Allah untuk kehidupan seseorang sehari-hari. Buku ini sudah cukup untuk 

membuat kita menjadi bijaksana. Saya ingatkan kembali bahwa bukan buku ini ditambah dengan 

hikmat dunia yang akan membuat kita bijaksana. Hal ini bukan buku ini ditambah Dr Phil yang 

akan membantu kita keluar. Hal ini bukan buku ini ditambah buku-buku  Kristen dari toko buku 

Kristen yang akan membantu kita bertumbuh maju. Firman itu sudah cukup untuk membuat kita 

menjadi bijaksana untuk hidup saleh. Kita harus percayai hal  ini. Kita harus melihat tuntutan 

bahwa Firman Allah yang melakukannya. Firman ini dapat membuat menjadi bijaksana serta 

sederhana, yang paling sederhana dari kita. Firman membuat kita menjadi bijaksana jika kita 

percaya kepada-Nya.. Firman itu membuat kita bijaksana.  

 

Ketiga, Firman memuaskan kita. Peraturan Tuhan adalah benar dan memberikan sukacita 

kepada hati. Firman  mengisi hati kita dengan sukacita. Itu merupakan tuntutan  yang Firman 

lakukan.Saudara membaca  ayat 10 di sana dikatakan – bahwa Firman itu lebih berharga 

daripada emas, emas murni yang banyak. Pikirkan tentang hal itu dengan saya - lebih berharga 

dari emas, dari emas murni yang banyak; lebih berharga daripada uang. Pemazmur di sini, 

menyatakan dirinya  telah mewarisi jutaan dolar tetapi hanya karena Firman yang telah ada di 

tangannya.  Gambaran apa yang perlu kita lihat dalam budaya kita yang materialisme dimana 

semuanya ditujukan kepada uang lebih dan lebih dan lebih, dan kenikmatan yang  lebih dan 

lebih dan lebih. Salah satu hal yang menggoda ketika kita mendengarkan bahwa  anak-anak 

sanggup mengutip Alkitab seperti yang baru saja kita dengar, mengutip semua Mazmur dan 

Yesaya, ayat-ayat yang berbeda, salah satu hal yang menggoda adalah bagi kita yang duduk di 

sini dan berpikir - Saya berharap saya memiliki pikiran yang muda seperti itu sehingga saya bisa 

menghafal Alkitab.  Saya tidak akan meminta  saudara untuk mengangkat tangan saudara tetapi 

berapa banyak dari antara saudara mungkin berpikir bahwa - Saya berharap saya bisa 

menghafal seperti itu. Godaan yang nyata bagi kita adalah untuk berjalan keluar dari sini dan 
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mengatakan, saya tidak bisa menghafal Firman Tuhan. Saya ingin mengatakan saya percaya 

bahwa adalah kebohongan langsung dari musuh kita. Saya tidak akan berpura-pura bahwa kita 

semua memiliki kemampuan yang tepat yang sama, kapasitas untuk menghafalkan. Saya tahu 

bahwa mungkin ada  perbedaan. Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Bagaimana jika saya 

mengatakan bahwa antara sekarang dan tengah malam  saya  akan memberikan saudara $ 

1.000 untuk setiap ayat yang saudara dapat hafalkan, berapa banyak dari saudara bisa belajar 

untuk menghafal cukup cepat?  Bisakah saudara melakukan hal itu? "Yesus menangis", 

Yohanes 11:35. Sama seperti itu - $ 1.000. Itu adalah mudah. Tuhan menolong kita untuk tidak 

berada pada tekanan dalam kekristenan kita di mana uang akan memotivasi kita lebih dari pada 

nilai Firman Allah yang memotivasi kita. Pertanyaannya bukanlah apakah kita tidak bisa 

menghafalkan.  Pertanyaannya adalah, apakah kita menilai cukup berharga untuk mengisi 

pikiran kita dengan itu. Itu adalah pertanyaan yang hadapi muka dengan muka setiap kali kita 

mulai berpikir bahwa saya tidak bisa menghafalkan.  Firman  ini lebih berharga daripada 

emas. Lalu ia dikatakan lebih manis daripada madu, madu dari sarang lebah. Betapa berartinya 

gambaran itu.  Itu tampaknya tidak mampu diterjemahkan bagi kita kini.  Mari kita 

menerjemahkannya - lebih memuaskan daripada daging panggang di restoran yang besar besar 

dan kentang panggang  di sampingnya. Ini memenuhi hati  kita dengan cara yang lebih dalam 

dari yang pernah terjadi. Kita cukup terbiasa ketika datang untuk hal makanan. Beberapa kali 

sehari setiap hari dalam minggu ini, kemungkinan besar, kita ingin makan. Bagaimana jikalau 

Firman Tuhan merupakan  keberlangsungan dari hidup jiwa kita seperti itu? Manusia hidup 

bukan dari roti saja, tetapi pada apa?  Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah 

keberlangsungan  jiwa kita dan memuaskan kita.Sama seperti kita mendambakan makanan 

bahkan terus lebih dalam, Allah menolong kita untuk mendambakan Firman Allah. Ini 

memuaskan kita. Firman itu mengubah kita. Firman membuat kita bijaksana. Firman 

memuaskan kita.  

 

 Firman itu menerangi kita. Perintah-perintah Tuhan merupakan terang yang bercahaya. Berikut 

adalah hasil, jawaban - memberikan cahaya terang untuk mata  dunia yang kegelapan dan 

kebingungan. Dalam dunia di mana ada banyak kesempatan ketika kita menemukan diri kita 

tidak tahu apa yang harus dilakukan, ke mana harus pergi, Firman itu  menerangi kita. Firman itu 

pelita bagi kaki kita dan apa yang ... terang yang bercahaya bagi jalan kita. Ini menerangi kita.  

 

Selanjutnya Firman mengagumkan kita. Takut akan Tuhan itu murni, bertahan abadi 

selamanya. Kita berbicara tentang bagaimana Firman itu adalah kudus, bagaimana kita berdiri 

dalam kekaguman akan hukum-hukum Allah. Apakah saudara ingat akan Nehemia 8? Beberapa 
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waktu lebih dari setahun lalu kita menghabiskan waktu melihat dari atas Nehemia, bab 8, 

adegan yang luar biasa, ketika Ezra juru tulis itu keluar ke depan umat Allah. Mereka semua 

berkumpul.  Dia keluar dengan Kitab Hukum yang merupakan kelima kitab pertama dari 

Perjanjian Lama pada saat itu. Dia membuka Buku itu. Semua yang dikatakannya adalah, "Ezra 

membuka Kitab itu" dalam Nehemia 8 dan di situ adalah apa yang orang biasa lakukan. Begitu ia 

membuka Buku itu mereka semua berdiri. Semua orang berdiri hanya ketika buku itu dibuka 

mereka berdiri. Mereka mulai mengangkat tangan mereka.  Mereka mulai berseru, amin, 

amin. Kemudian mereka menundukkan  wajah mereka sampai ke tanah semua karena ia 

membuka Buku itu. Itu semua yang mereka lakukan. Mereka berdiri, mengangkat tangan 

mereka dan berseru serta kemudian sujud dengan wajah mereka ke tanah. Pertanyaan yang 

perlu kita pikirkan ialah  tentang beberapa ribu tahun kemudian di dalam ibadah kita kini apakah 

kita masih biasa memberi respon seperti itu? Ketika kita berdiri, mungkin kita mengangkat 

tangan dan berseru, mungkin jika kita benar-benar ekstrim membungkuk turun dengan wajah 

kita sampai ke tanah? Kita melakukan itu dalam menanggapi apa yang ... dalam menanggapi 

lagu, dalam menanggapi nyanyian. Apakah itu hal yang buruk?  Tidak di dalan  Nehemia, fasal 

12  yang telah kita lihat beberapa minggu yang lalu - yang pasti bukan hal itu tidak 

buruk. Namun, tidak memohon  pertanyaan - apa yang akan terjadi jika kita adalah jenis orang 

yang berdiri dalam mengagumi Firman Allah seperti itu? Bagaimana jika tidak 

mengumandangkan dan  menyanyikan sebuah lagu yang  menyebabkan kita  bangkit berdiri dan 

mengangkat tangan kita? Bagaimana jika semua itu adalah mengambil dan membaca Firman 

Allah, pembukaan Firman Allah untuk menampilkan dan menghargai Firman  tersebut dan 

mengagumi dalam diri kita bahwa kita menaikkan kaki kita, kita mengangkat tangan kita, kita 

berseru amin, amin, dan kita bahkan mungkin membungkuk kebawah dengan wajah kita ke 

lantai? Allah membuat kita orang-orang yang mengagumi Firman-Nya. Firman itu membuat kita 

mengagumi-Nya.  

 

Akhirnya, Firman itu membuat kita benar. Peraturan-peraturan Tuhan bersifat pasti dan sama 

sekali benar.  Gambaran yang terbuka adalah bagaimana pemazmur, Daud, melihat dosanya 

dalam hukum. Hukum Tuhan membuka dosanya. Ini memperlihatkan kebutuhannya akan 

seorang penebus. Apa yang kita lihat adalah gambaran bahwa hukum membuat kita menjadi 

benar melalui penebusan bahwa Allah sediakan. Ini adalah gambaran tentang seorangi raja 

yang datang setelah Daud, Kristus, yang akan memenuhi tuntutan hukum dengan 

sempurna. Dia akan menebus kita dari dosa kita. Dia akan membuat kita benar. Firman itu 

membuat kita benar.  
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Kita  memiliki sifat-sifat  Allah di sini, penyataan Allah. Kami member  tanggapan-tanggapan, 

pengaruh-pengaruh, penyataan Allah itu. Penyataan Allah dan respon. Firman itu sudah 

lengkap, relevan, baik, jelas, benar dan suci. Itu mengubah kita.  Itu membuat kita bijaksana. Itu 

memuaskan hati kita. Itu menerangi kita. Itu mengagumkan kita. Itu membuat kita benar. Jika 

hal-hal yang benar itu maka mengapa kita tidak ingin menempatkan Firman di pusat ibadah 

kita? Mengapa kita datang untuk menyembah dengan kecenderungan kontemporer yang telah 

kita lihat selama beberapa tahun terakhir di gereja untuk adanya diskusi tentang bagaimana kita 

dapat membuatnya menarik sampai Firman dalam ibadah kita, bagaimana kita dapat 

menggunakan cara lain untuk membuat ibadah kita lebih relevan bagi orang-orang? Saya yakin 

bahwa apa yang telah kita lakukan dalam kecenderungan ibadah kontemporer adalah bahwa 

kita telah menyingkirkan gambaran alkitabiah tentang penyataan Allah dan respon dan kita telah 

benar-benar mengeluarkan penyataan Allah  ke luar dari jendela. Apa yang terjadi adalah kita 

datang untuk ibadah kita dan kita menyanyikan lagu-lagu yang dinyanyikan  berkali-kali karena 

cara mereka dinyanyikan dan apa yang mereka mempengaruhi dalam diri kita sebagai lawan 

dasar alkitabiah atau teologis yang menjadi akar mereka. Kita telah membiasakan sebuah 

sistem di mana kita memunculkan kata-kata di layar dan kita semua menyanyikannya bahkan 

tanpa memikirkan ulang kedua kalinya apakah mereka itu alkitabiah atau tidak, apakah atau 

tidak mereka harmonis dengan Firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu-lagu dan sesudah itu 

semuanya menjadi biasa untuk datang  kepada waktu di mana kita mempelajari Firman Allah 

dan mungkin jika kita membawa Alkitab sampai kita membaca satu atau dua ayat dan kemudian 

kita mengatakan pemikiran kita, pendapat kita, kisah kita - nilai penghiburan itu - dan mungkin 

sekali-sekali kembali kepada kata dan yang terbaik mengambil kata yang membantu mendukung 

apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian untuk bagian akhirnya kita memiliki waktu untuk 

member respon dalam ibadah kita tetapi pertanyaan kita yang harus tanyakan adalah - pada 

tekanan apa  kita akan menanggapinya?  Bahayanya adalah bahwa kita menanggapi diri kita 

sendiri karena kita telah mengurangi penyataan Allah, kita tidak ada lagi yang tersisa untuk 

ditanggapi. Ibadah kita  tiba-tiba menjadi berpusat pada diri sendiri, tak berbobot, dan saya yakin 

melawan kepada Allah jika penyataan Allah dikurangi. Sekarang tekanan ada di dalam ibadah 

bersama dan pada mereka yang memimpin ibadah bersama itu. Setiap minggu jika Firman 

tersebut akan tidaj ada di dalam ibadah kita maka kita harus memproduksi sesuatu pada Minggu 

pagi berganti hari Minggu pagi lagi. Kita harus hidup dibawah tekanan dari minggu ke minggu 

untuk menciptakan perasaan yang kita inginkan dan menciptakan pengaru yang kita 

inginkan. Ketika Firman tidak hadir dalam ibadah kita maka semua yang akan dapat membari 

respon harus diciptakan. Jangan kahilangan ini. Dengan apa yang kita nyanyikan dan apa yang 
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kita katakan dalam ibadah kita, kita akan mengajar satu sama lain tentang Allah, tetapi jika 

Firman-Nya bukan merupakan  pusat nyanyian kita dan Firman-Nya bukanlah pusat doa kami, 

jika Firman-Nya bukanlah pusat dari kami berkhotbah dalam ibadah maka apa yang akan kita 

lakukan adalah kita akan bernyanyi dan berdoa dan berbicara tentang Allah seperti seolah-olah 

kita berpikir Dia ada. Kita akan memberikan pikiran kita dan pendapat kita tentang siapa Tuhan 

dan kita akan membuat Tuhan sesuai dengan pikiran kita tentang  dia, ia adalah: seorang dewa 

yang berpikir seperti kita, yang terlihat seperti kita, yang bertindak seperti kita, dewa yang 

banyak persamaannya seperti kita. Bahayanya ada, ketika itu terjadi dan ketika kita datang 

bersama untuk ibadah kita berpikir kita menyembah Allah tetapi kenyataannya adalah bahwa 

kita hanya menyembah diri kita sendiri. Ketika Firman tidak hadir dalam ibadah maka respon 

hanya akan dibuat-buat saja dan hasilnya akan menyenangkan diri sendiri.  

 

Ibadah yang membuka penyataan  Allah dan berfokus pada respon kita dan berpikir bahwa Allah 

adalah yang paling dihormati di bahwa adalah kesalahan besar. Namun, ketika Firman Tuhan 

adalah pusat ibadah kita, ketika hal itu jelas di dalam ibadah kita maka respon tidak 

dihasilkan. Respon adalah resmi. Saya bahkan akan mengatakan otomatis. Berikut adalah 

keindahan dari seluruh gambaran. Ketika penyataan Allah, ketika Firman-Nya, dinyatakan maka 

respon terkena mengalir daripadanya. Kita tidak mengusahakan hasil apa-apa karena  Dialah 

yang  memimpin jawaban. Dia mengarahkan jawaban. Dalam Firman-Nya kita telah melihatnya 

berulang-ulang dalam siafat-sifat yang berbeda, dalam pengaruh yang berbeda. Ini akan 

mengubah kita. Ini akan memuaskan kita. Ini akan membuat kita bijaksana. Ini akan kita 

kagumi.  Firman itu akan melakukan pekerjaan untuk kita jika kita membiarkannya berbuat. Jika 

kita mempercayai Firman untuk melakukan pekerjaan untuk kita maka jawaban akan resmi dan 

hasilnya akan menyenangkan Allah. Ketika kita sampai ke pada akhirnya  maka seperti 

pemazmur kita akan mengatakan, biarklah kata-kata dari mulutku dan renungan hatiku 

menyenangkan hati Tuhan oh Tuhan batukarangku dan penebusku. Akibatnya jika kita ingin 

mengalami penyembahan alkitabiah yang benar dan jawaban terhadap Allah dalam beribadah 

maka kita harus memaksimalkan penyataan-Nya. Firman-Nya harus memenuhi ibadah kita. Ini 

adalah tempat dimana ibadah kita akan tertuju begitu jauh lebih dalam daripada yang bisa kita 

capai dengan mencoba untuk melakukannya melalui cara kita  sendiri.  

 

Saya menyebutkan bahwa saya berada di New Orleans pada minggu lalu. Beberapa dari 

saudara melihat di dalam berita bahwa ada banjir di New Orleans. Setelah tinggal di sana 

selama 5 atau 6 tahun, saya tahu bahwa saat hujan keras di sana, tidak ada tempat untuk air itu 
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untuk mengalir tetapi sampai hanya meluap. Jadi teman saya dan saya masuk ke dalam mobil 

kami pada Jumat pagi dan kami mengemudi dan hujan mulai turun. Saat itu belum hujan tapi 

hujan mulai turun ketika kami sampai di mobil. Dan mulai hujan dicurahkan dan tiba-tiba kami 

melihat air di jalan mulai meningkat lebih dan lebih dan lebih. Tiba-tiba kami  menemukan diri 

diliputi air lebih banyak dan lebih dan lebih. Air itu mulai setinggi ban. Kami sedang berkendaran 

dan membuat gelombang  dimanapun kami mengemudi. Hal yang berbahaya tentang situasi 

mengemudi di New Orleans pada saat itu adalah bahwa saudara tidak tahu, ada banyak 

timbunan di jalan sehingga saudara tidak tahu seberapa dalam air di tempat yang berbeda di 

jalan. Saudara dapat menemukan diri saudara tiba-tiba tenggelam dalam air. Kami hampir 

sampai ke rumah teman saya dan siap untuk mengambil jalur kiri jalannya. Kami tidak bisa 

mengira berapa dalamnya  jalan itu. Ada beberapa mobil di depan kami dan kami berkata satu 

sama lain, itu benar akan baik jika salah satu dari mobil-mobil ini akan membelok  di  jalan itu. Ini 

bisa membantu kami  keluar sedikit untuk menampakkan  jalannya kepada kami.  Untung bagi 

kami  tetapi tidak begitu beruntung untuk pria di depan kami, ia mengambil jalan belok ke 

kiri. Dia mengambil sekitar 15 meter untuk berbelok di jalan dan tiba-tiba dia jalan menurun 

sedikit dan mobilnya terendam dalam air dan macet. Kami menganggap itu sebagai tanda bagi 

kita dari Allah bahwa kita tidak harus berbelok jalan yang pada saat itu sehingga kita parker di 

tepi jalan dan memutuskan untuk menunggu  sana. Mobil itu hanya macet di tengah genangan 

air yang menutup seluruh jalan. Saya melihat gambaran itu dan berpikir tentang apa yang kita 

sedang belajar dan saya tidak bisa membantu tetapi berpikir, agar Allah  membuat kita menjadi 

gereja yang sangat penuh dengan Firman Tuhan dalam ibadah kita yang menguasai kita; yang 

mem,enuhi  kita, bahwa kita terjebak di dalamnya setiap kali sesaat. Bukankah merupakan  hal 

yang baik untuk masuk ke dalam Firman dan menyadari bahwa mungkin ada beberapa tempat 

yang kita samapaii bahwa kita mengambil beberapa langkah sedikit terlalu dalam dan itu 

membawa kita tempat di mana kita tidak mungkin telah siap untuk pergi tapi kita  

menyadari  bahwa tekanannya adalah bahwa Allah menarik kita lebih dalam pengetahuan-Nya; 

lebih ke dalam kebesaran-Nya; lebih dalam yang berarti berjalan di dalam kehidupan 

Kristen.  Allah menolong kita untuk terjebak, dipenuhi oleh Firman-Nya dalam ibadah kita. Tidak 

ke keadaan di mana itu merusak kita seperti itu merusak mobil  pria itu namun ke tempat di 

mana itu adalah hal yang baik. Kita dipenuhi dengan Firman-Nya.  

 

Apakah saudara ingin mengenal Allah? Apakah kita ingin mengenal Allah yang kepada-Nya kita 

beribadah? Apakah kita bersedia untuk menjadi sebuah gereja yang mempercayai bahwa Allah  

melakukan pekerjaan melalui Firman-Nya dalam ibadah kita, untuk mengakhiri tekanan untuk 

mengusahakan sendiri sesuatu dari minggu ke minggu dalam ibadah bersama dan hanya untuk 
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mengatakan bahwa kita akan menjadi terang tentang Firman Allah dalam apa yang kita 

nyanyikan; kita akan menjadi terang tentang Firman Allah dan dalam apa yang kita doakan. Kita 

akan menjadi terang tentang Firman Allah dalam apa yang kita khotbahkan. Kita akan 

membiarkan Allah menunjukkan kuasa-Nya melalui Firman-Nya. Saya berdoa agar Allah akan 

memakai kita sebagai keluarga orang beriman untuk menunjukkan apa yang terjadi ketika orang 

percaya dalam Firman-Nya dan menempatkan Firman di pusat ibadah kita. Ini adalah hal yang 

tertinggi. Saya mengatakan kepada beberapa orang yang berbeda dalam beberapa minggu ini, 

dan saya ada pada saat di dalam hidup saya dan pelayanan saya dan saya percaya bahwa kita 

berada pada saat di dalam gereja kita di mana jika Ia tidak datang melalui dalam Firman-Nya 

maka  kita akan jatuh pada wajah kita. Namun saya tetap harus percaya bahwa Tuhan 

dimuliakan di dalamnya.  Jadi pertanyaan yang mendasar adalah ini: apakah kita  sebagai 

keluarga orang  beriman akan mengabaikan tempat Firman di dalam ibadah kita, akan kita 

menguranginya, atau akan kita biarkan kata menyalakan ibadah kita? Apakah itu menjadi jelas, 

dasar yang menyediakan kerangka kerja untuk segala sesuatu dalam ibadah kita.  

 

Saya ingin bersama saudara untuk membaca  Mazmur, fasal 119. Dengan gambaran bahwa 

penyataan Allah dengan respon dalam pikiran dan dalam hati saudara, saya ingin kita melihat 

Mazmur 119.  Saya ingin kita melihat bagaimana Firman Tuhan menyatu dalam menyembah 

Allah. Saya  ingin saudara mendengar hati pembicaraan pemazmur tentang semua kata-kata 

yang baru kita lihat – ketentuan-ketentuan, hukum-hukum,perintah- perintah Tuhan - hukum 

Tuhan. Dia berbicara tentang pengaruhnya di  dalam hidupnya, mempengaruhi dalam 

penderitaan, mempengaruhi dalam memberi sukacita dan kepuasan dan mengubah dia dan 

mengagumkan dia dan membuatnya benar. Saya ingin saudara melihatnya  yang 

terungkap. Mazmur 119, kita sebutkan sebelumnya, itu adalah fasal yang cukup panjang. Hal ini 

dibagi menjadi beberapa bagian yang berbeda sesuai dengan abjad Ibrani. Saya mengundang 

saudara untuk mendengar hati pemazmur ini. Saya berdoa bahwa Allah akan membuat kita 

orang-orang yang berdiri dalam kekaguman terhadap  Firman-Nya. Firman-Nya, mungkin itu 

menhidupkan ibadah kita. Mazmur 119. [Pendeta Platt hasil untuk membaca Mazmur 119 secara 

keseluruhan dari ingatannyai]  

 

a. Aleft  

"1 Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela,  yang hidup menurut Taurat 

TUHAN.  
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2 Berbahagialah orang-orang  yang memegang peringatan-peringatan-Nya,  yang mencari Dia 

dengan segenap hati,  

3 yang juga tidak  melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan-

Nya  

4 Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-

sungguh.  

5 Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu!  

6 Maka aku tidak akan mendapat  malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu 

7. Aku akan bersyukur kepada-Mu dengan hati jujur apabila aku belajar  hukum-hukum-Mu yang 

adil.  

8 Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama kali.  

 

b Beth  

9 Dengan apakah orang muda  mempertahankan kelakuannya bersih ?  Dengan menjaganya 

sesuai dengan Firman-Mu.  

10  Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, jangan biarkan aku menyimpang 

dari   perintah –perintah-Mu.  

11 Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.  

12 Terpujilah Engkau , ya TUHAN; ajarkanlah  ketetapan-ketetapa-Mu kepadaku.  

13  Dengan bibirku aku  menceritakan segala hukum yang Kauucapkan.  

14 Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta.  

15  Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-janal-Mu.  

16 Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu; firman-Mu tidak akan kulupakan.  
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g Gimel  

17 Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup; dan aku hendak berpegang 

pada firman-Mu.  

18 Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dan  Taurat-Mu.  

19 Aku ini orang asing di dunia, jangan sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. 

 20  Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum_mu  setiap waktu.  

21 Engkau menghardik orang yang kurang ajar terkutuklah orang yang menyimpang dari 

perintah-perintah-Mu  

22 Gulingkanlah dari atasku cela dan penghinaan, sebab aku memegang  peringatan – 

peringatanMu    

23 Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku,  hambamu ini merenungkan 

ketetapa-kewtetapa-Mu.  

24 Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi menyenangkan 

saya;  penasihat-penasehatku.  

 

d Daleth  

25 Jiwaku meletakkan kepada debu, hidupkanlah aku  sesuai dengan firman-Mu.  

26  Jalan-jalan hidupku telah aku ceriterakan dan Engkau menjawab aku ajarkahlah 

ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku.  

27 Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-

perbuatan-Mu yang ajaib.  

28  Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu.  

29 Jauhkanlah jalan dusta dari padaku,  dan karuniakanlah aku Taurat-Mu.  

30 Aku telah memilih jalan Kebenaran, telah menempat Hukum-hukum-Mu di Hadapanku.  

31 Aku telah berpaut pada Peringatan-peringatan-Mu  ya Tuhan, janganlah; membuat aku malu.  

32 Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku.  
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h. He   

33  perlihatkanlah kepadaku  ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu aku hendak 

memegangnya sampai saat terakhir.   

34 Buatlah aku mengerti,  maka aku akan memegang Taurat-Mu; aku hendak memeliharanya 

dengan segenap hati.  

35 Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya.  

36  Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringata-Mu, dan jangan kepada laba.  

37Lalukanlah mataku dari pada melihat hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan 

yang Kautunjukkan !  

38 Teguhkanlah pada hamba-Mu, ini janji-Mu, Yang berlaku bagi orang yang Takut kepada-Mu.  

39Lalukanlah celaku yang Menggentarkan aku karena hukum-hukum-Mu adalah baik.  

40 Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu, hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu!  

 

w. Waw w  

41 Kiranya kasihsetia-Mu mendatangi aku, ya TUHAN,  keselamatan dari pada-Mu itu 

sesuai dengan janji-Mu.  

42 Supaya aku dapat member jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya 

kepada firman-Mu. 

 43 Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada 

hukum-hukum-Mu.  

44 Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, Untuk seterusnya dan selamanya.  

45 Aku hendak hidup dalam Kelegaan, Sebab aku mencari titah-titah-Mu.   

46 Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak 

akan mendapat malu.  

47 Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu.  
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48 Aku menaikkan tanganku kepada  perintah-perintah-Mu yang  kucintai,  dan aku hendak 

merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu.  

 

z Zayin  

49 Ingatlah Firman yang Kaukatakan kepada hamba-Mu. oleh karena Engkau telah membuat 

aku berharap.  

50 Inilah penghiburanku dalam sengsarakubahwa janji-Mu menghidupkan aku.  

51 Oranorang yang kurang ajar sangat mencemooh aku, tetapi aku tidak menyimpang    

dari Taurat-Mu.  

52 Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dai dahulu kala, Ya TUHAN, maka terhiburlah aku. 

53 Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik, yang meninggalkan Taurat-Mu.  

54 Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmyr bagiku di rumah yang kudiami sebagai 

orang asing.  

55 Pada waktu  malam i aku ingat kepada -Mu, ya TUHAN, aku hendak berpegang pada Taurat-

Mu. 56  Inilah yang kuperoleh Bahwa aku memegang titah-titah-Mu.  

 

x Het  

57 Bagianku ialah TUHAN, aku telah  berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu.  

58 Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati; kasihanilah aku sesuai  

dengan janji-Mu.  

59 Aku  memikirkan jalan-jalan hidupku,  dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-

peringatan-Mu.  

60  Aku bersegra dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu.  

61Tali-tali orang fasik membelit aku tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan.  

62 Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepada-Mu atas hukum-hukum-Mu yang adil.  

63 Aku bersekutu dengan semua orang yang  takut kepada-Mu,  dan dengan orang-orang yang 

berpegang pada titah-titah-Mu.   
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64 Bumi penuh dengan kasih setia-Mu, ya TUHAN; ajarkanlah  ketetapan-ketetapan-Mu 

kepadaku  

 

X Teth  

65 Kebajikan telah Kaulakukan kepada hamba-Mu  ya TUHAN, sesuai dengan firman-Mu. 

66  Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik sebab aku percaya kepada 

perintah-perintah-Mu.  

67 Sebelum aku tertindas aku menyimpang, tapi sekarang aku berpegang pada jan ji-Mu.  

68 Engkau baik dan berbuat baik; ajarkanlah ketetapan-ketetapan –Mu kepadaku.  

69 Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku, dengan segenap hati aku 

akan memegang titah-titah-Mu.  

70 Hati mereka tebal seperti lemak tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku.   

71 Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu.  

72 Taurat yang Kausampaikan Adalah baik bagiku lebih dari pada ribuan keping emas dan 

perak.  

 

y Yodh  

73 Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian, supaya aku 

dapat belajar  perintah-perintah-Mu.  

74 Orang-orang yang takut kepada-Mu melihat aku dan bersukacita, sebab aku  berharap 

kepada firman-Mu.  

75 Aku tahu, ya TUHAN, bahwa hukum-hukum-Mu adil,  dan bahwa Engkau telah menindas aku 

dalam kesetiaan.  

76 Biarlah kasih setia-Mu menjadi penghiburanku  sesuai dengan janji yang Kauucapkan kepada 

hamba-Mu.  

77 Biarkan rahmat-Mu sampai  kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah 

kegemaranku.  
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78 Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu karena  mereka berlaku bengkok 

terhadap aku tanpa alasan;  tetapi aku akan merenungkan  titah-titah-Mu.  

79 Biarlah berbalik kepadaku orang-orang  yang takut kepada-Mu orang-orang yang tahu 

peringatan-peringata-Mu.  

80 Bikarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu supaya jangan aku mendapat malu.  

 

k Kaph  

81 Habis jiwaku merindukan  keselamatan  dari pada-Mu, aku berharap kepada 

firman-Mu.  

82 Habis mataku merindukan janji-Mu;  aku berkata, "Bilakah Engkau akan menghiburkan aku?"  

83 Sebab aku telah menjadi seperti  kirbat yang diasapi; namun ketetapan-ketetapan-Mu   tidak 

kulupakan.  

84 Berapa lagi hari-hari hamba-Mu ini? Bilakah Engkau menghukum Orang-orang  yang 

mengejar aku?  

85 Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku, orang-orang yang tidak 

menuruti Taurat-Mu.  

86 Segala perintah-Mu dapat dipercaya; mereka mengejar aku tanpa alasan – tolong aku.  

87 Hampir saja mereka menghabisi  aku di bumi, tetapi aku tidak meninggalkan titah-titah-Mu.  

88 Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya aku berpegang pada peringatan 

yang Kauberikan.  

 

l  Lamedh  

89 Untuk selama-lama, ya TUHAN, firman-Mu tetap teguh di sorga.. 90 Kesetiaan-Mu dari 

keturunan ke keturunan; Engkau menegakkan bumi,  sehingga tetap ada.  

91 Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang,  

sebab segala sesuatu melayani Engkau.  
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92  Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku  maka aku telah dalam sengsaraku. 93 

Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau 

menghidupkan aku.  

94 Aku kepunyaan-Mu,  selamatkanlah aku, sebab aku mencari  titah-titah-Mu.  

95 Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku; tetapi aku hendak 

memperhatikan peringatan-peringatan-Mu.  

96 Aku melihat batas-batas  kesempurnaan,  tetapi perintah-Mu luas sekali.  

 

m Mem  

97 Betapa kucintai Taurat-Mu! Aku merenungkannya sepanjang hari. 98 Perintah-Mu membuat 

aku lebih bijaksana dari pada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku.  

99 Aku lebih berakal budi dari pada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu ku 

renungkan.  

100 Aku lebih mengerti dari pada orang-orang tua, sebab aku memegang 

titah-titah-Mu.  

101Terhadap segala jalan Kejahatan aku menahan kakiku,  supaya aku berpegang pada 

Firman-Mu.   

102 Aku tidak menyimpang dari  hukum- hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku.  103 

Betapa manisnya janji-Mua itu bagi langit-langitku, lebih dari pada madu bagi mulutku.  

104 Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itu sebabnya aku benci segala jalan dusta.  

 

n Nun  

105 Firman-Mu itu pelita bagi kakiku  dan terang bagi jalanku.  

106 Aku telah bersumpah dan aku anak menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukumMu.  

107 Aku sangat tertindas ya TUHAN, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. 108 Kiranya 

persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadas-Mu, ya TUHAN. dan 

ajarkanlah hukum-hukum-Mua kepadaku.  

109 Aku selalu mempertaruhkan  nyawaku, namun Taurat-Mu tidak  kulupakan.  

110 Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari 
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titah-titah-Mu.  

111 Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-selamanya, sebab 

semuanya itu kegirangan hatiku.  

112 Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, untuk selama-

lamanya, sampai saat terakhir.  

 

s Samekh  

113 Orang yang bimbang hati kubenci,  tetapi Taurat-Mu kucintai. 

114 Engkaulah persembunyuianku dan perisaiku;  Aku berharap kepada firman-Mu.   

115 Menjauhlah dari padaku, hai penjahat-penjahat; aku hendak memegang perintah-perintah 

Allahku.  

116 Topanglah aku sesuai dengan  Janji-Mu, supaya saya  hidup, dan jangan membuat aku 

malu dalam pengharapanku.  

117 Sokonglah aku, supaya aku Selamat; Aku hendak bersukacita Dalam Ketetapan-ketetapan-

Mu Senantiasa.  

118  Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapan-Mu, sebab sia-sia tipu 

muslihat mereka.  

119 Sebagai sanga Kauanggap semua  orang fasik di bumi  sebab itu aku mencintai peringatan-

peringata-Mu.  

120 Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau aku takut kepada penghukuman-Mu.  

 

v Ayin  

121 Aku telah menjalankan hukum  dan keadilan; jangan menyerahkan aku kepada pemeras-

pemerasku!  

122 Jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan, jangalah orang-orang yang kurang ajar 

memeras aku. 123  Mataku sangat merindukan  keselamatan dari pada-Mu yang merindukan 

janji-Mu yang adil.  

 124 Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu, dan ajarkanlah 
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ketetapan-ketetapan-Mu.  

125 Hambamu aku ini, buatlah aku mengerti supaya aku tahu peringatan-peringata-Mu. 126 

Waktu untuk bertindak telah tiba bagi TUHAN; mereka telah merombak Taurat-Mu.  

127 Itu sebabnya aku mencintai Perinta-perintah-Mu lebih dari pada emas, bahkan dari pada 

emas tua. 

128 Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu; segala jalan dusta aku 

benci.  

 

p Pe  

129 Peringatan-peringatan-Mu ajaib,  itulah sebabnya jiwaku memegangnua.  

130 Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi  terang, memberikan pengertian kepada  

orang-orang bodoh.  

131 Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan  perintah-perintah-Mu.  

132 Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang 

yang mencintai nama-Mu.  

133 Teguhkanlah  langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku.   

134 Bebaskanlah aku dari pada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada 

titah-titah-Mu.  

135 Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku.  

136  Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu.  

 

c Tsadhe  

137 Engkau adil, ya TUHAN, dan hukum-hukum-Mu benar.  

138 Telah Kauperintahkan peringatan-peringatan-Mu dalam keadilan  

dan dalam kesetiaan belaka.  

139 Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu.  

140 Janji-Mu sangat teruji, dan hamba-Mu mencintainya. 
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141 Aku ini kecil dan hina Tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan.  

142 Keadilan-Mu adil untuk Selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar.  

143 Aku ditampa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi  

esukaanku. 144  peringatan-peringatan-Mu adil untuk selama-lamanya,  

buatlah aku mengerti, supaya aku  hidup.  

 

q Qoph  

145 Aku bersertu dengan segenap hati; jawablah aku, ya TUHAN! Ketetapan-ketetapan-Mu 

hendak kupegang.  

146  Aku berseru kepada-Mu; selamatkanlah aku! Aku hendak berpegang pada Peringatan-

perongatan-Mu.  

147 Pagi-pagi buta aku bangun dan Berteriak minta tolong;  Aku berharap kepada  

Fiman-Mu.   

148 Aku bangun mendahului waktu Jaga malam untuk merenungkan janji-Mu.  

149 Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih-setia-Mu; ya TUHAN, hidupkanlah aku 

sesuai dengan hukum-Mu.  

150 Mendekat orang-orang uang mengejar aku dengan maksud jahat, mereka menjauh dari 

Taurat-Mu.  

151 Engkau dekat, ya TUHAN, dan segala perintah-Mu adalah benar. 152 Sejak dahulu aku 

tahbu dari peringatan-peringatan-Mu, bahwa Engkau telah menetapkannya untuk  selama-

lamanya.  

 

r Resh  

153 Lihat sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu tidak kulupakan.  

154 Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku, hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu.  

155 Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapan-Mu  tidak mereka 

mencari.  
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156 Rahmat-Mu berlimpah, ya TUHAN; hidupkanlah  saya sesuai dengan hukum-hukum-Mu.  

157 Pengejar dan lawanku banyak tetapi aku tidak menyiompang dari peringatan-peringatan-

Mu.  

158 Melihat pengkhianatan-pengkhianatan, aku merasa jemu, karena mereka tidak berpegang 

padajanji-Mu.  

159 Lihatlah, betapa aku mencintai titah-titah-Mu! Ya TUHAN, hidupkanlah aku sesuai dengan 

kasih setia-Mu.  

160 Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk 

selama-lamanya.  

 

S Sin dan Shin  

161 Pembesar-pembesar mengejar tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku 

gemetar.  

162 Aku  gembira atas janji-Mu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. 163 Aku benci 

dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai.   

164 Tujuh kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu, yang adil.  

165 Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu 

sandungan Bagi mereka.  

166 Aku menantikan keselamatan Dari pada-Mu, ya TUHAN dan aku melakukan Perintah-

perintah-Mu.  

167 Aku berpegang pada peringatan-peringatanMu dan aku amat mencintainya.  

168 Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu sebab seluruh hidupku 

terbuka dihadapan-Mu.  

 

 t Taw  

169 Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu, ya TUHAN; berilah aku pengertian 

sesuai dengan firman-Mu. 
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170 Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu; lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu.  

171 Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-

Mu  kepadaku.   

172 Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar.   

173 Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu.   

174  Aku rindu kepada keselamatan dari pada-Mu, ya TUHAN, dan Taurat-Mu menjadi 

kesukaanku.  

175 Biarlah jiwaku hidup, supaya  memuji-muji Engkau  dan biarlah  hukum-hukum-Mu 

menolong aku.  

176  Aku sesat seperti domba yang hilang,  carilah hamba-Mu ini  sebab perintah-perintah-Mu 

tidak kulupakan.  

 

Allah membantu kita untuk melihat bahwa Firman itu adalah baik dan Firman melakukan 

tugasnya. Allah membuat kita menjadi orang yang percaya itu, yang mempercayainya.Sebagai 

akibatnya, membuat kita orang-orang yang berseru untuk Firman di dalam ibadah kita, yang 

mengatakan kita tidak ingin hiburan, kita tidak ingin ceritera-cerita, dan kita tidak ingin ini atau 

itu. Kita ingin mengenal Allah. Kita ingin melihat kemuliaan-Nya. Kita ingin mengagungkan 

kebesaran-Nya. Kita ingin diubahkan. Kita ingin jiwa kita akan dibangunkan kembali. Kita ingin 

dipulihkan sesuai dengan wajah Kristus. Kita ingin menjadi puas dalam suatu cara yang tidak 

ada di dunia ini yang bisa memuaskan kita. Hanya Firman-Nya saja yang bisa melakukan 

itu. Kita ingin berada dalam keadaan mengaguminya. Tuhan membuat kita menjadi orang-orang 

yang gemetar akan suara-Nya dan yang mengalir melalui nyanyian dari kebesaran 

kita. Penyataan Allah  dan responnya.  

 


