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Jika saudara memiliki sebuah Alkitab - dan saya harap saudara memilikinya  - saya mengajak saudara 

untuk membuka dengan saya dari kitab Mazmur 10. Pada hari minggu pertama saya pernah berkhotbah 

di sini di gereja Brook Hills, Heather dan saya telah memulai proses adopsi beberapa bulan 

sebelumnya. Dan bagi kami masih merupakan suatu keanehan di dalam lingkungan kami sendiri; kami 

tidak mengetahui jumlah banyak orang yang diadopsi,  jadi ketika kita mulai berbagi dengan orang-orang 

bahwa kami akan mengadopsi maka  ada orang-orang yang  terkejut dan yang tertarik. Ini merupakan 

sesuatu kegiatan yang baru. 

 

Kami berangkat ke Brook Hills, dan saya ingat bahwa pada hari Minggu pertama saya di sini saya berbagi 

dengan beberapa orang bahwa kami sedang dalam proses mengadopsi, dan tak seorang pun terkejut di 

sini. Ada orang yang mengajukan pertanyaan langsung di sini, mereka  berkata, "Yah, berapa banyak 

orang yang mau diadopsi?" Dan kami berkata, "Oh, baik, sepertinya satu." Dan mereka akan berkata, 

"Oh," dan mereka lalu pergi seperti seolah-olah mengatakan, " Apa itu semua? Kami melakukannya 

berpuluhan kali di sini. " 
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Saya sangat bersyukur untuk prioritas kegiatan adopsi yang telah hadir di dalam keluarga orang beriman 

selama bertahun-tahun. Ini merupakan bukti dari kasih karunia Allah dan bukti  Injil Allah dalam keluarga 

orang beriman, dan saya bersyukur untuk kasih karunia Allah di dalam saudara-saudara yang telah 

menyebabkan kegiatan ini pada tingkatan yang sama sekali baru selama tahun lalu. Hanya jika saudara-

saudara belum bersama kami sejak delapan, sepuluh bulan yang lalu, kita mulai  pada bulan Agustus 

mempelajari surat Yakobus. 

 

Yakobus 1:27, " Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan  Allah,  Bapa kita, ialah 

mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka." Sebuah pernyataan yang berani di 

dalam Yakobus. Dan untuk melakukannya, kita menghubungi Departemen Sumber Daya Manusia di sini 

di Kabupaten Shelby, dan kami berkata, "Apakah saudara memiliki suatu kebutuhan?  Apakah ada 

kebutuhan di kabupaten kita untuk menyelenggaralan pemerhati  perawatan atau adopsi " Dan orang-

orang di ujung yang lain hanya tertawa, dan mereka berkata," Ya, kami mempunyai banyak sekali 

kebutuhan semacam itu. " 

 

Jadi kami meminta mereka - kami katakan, " Nah, berapa banyak keluarga yang saudara perlu untuk 

mencukupi  semua kebutuhan mereka yang menjadi tanggungjawab saudara? "-Dan mereka tertawa lagi, 

dan kami berkata: “Tidak, tetapi sungguh-sungguh – saya bayangankan, sebuah keajaiban – berapa 

banyak keluarga yang harus saudara cukupi kebutuhannya yang ada dalam kabupaten kita? "Dan mereka 

berkata," Nah, keajaiban itu adalah 150 keluarga "Jadi saya berkata," Baikah,"  dan dua minggu 

sesudahnya kita mempelajari Yakobus fasal1 yang kita adakan dalam ruangan pertemuan informasi ini. 

 

Dan malam itu 160 keluarga mendaftar dan berkata, "Kita akan merawat anak-anak di kabupaten 

kita. Kita ingin memastikan bahwa setiap anak di wilayah kita - sebaik kita mampu – telah berada dalam 

pelukan lengan-lengan yang mengasihi mereka pada malam hari " Dan saudara-saudara yang 

melakukannya.. Keluarga di dalam persekutuan keluarga orang beriman ini telah melakukan pelatihan, 

telah terwujud melalui proses. Dimulai dengan beberapa yang telah melakukan adopsi awal, beberapa 

melakukan - banyak, banyak, banyak melakukan pelayanan kepedulian, dan bahkan bagi mereka yang 

tidak mungkin melakukan terjadi, di dalam seluruh jaringan kerja. 
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Ada keluarga untuk jaringan keluarga yang telah terbentuk untuk menawarkan dukungan bagi keluarga 

melalui anak asuh. Untuk memberikan bantuan saat diperhadapkan dengan kebutuhan pakaian, 

kebutuhan transportasi, kebutuhan peralatan rumah tangga, hanya berbagai - sebuah jaringan yang 

didukung oleh jaringan doa yang menggambarkan gambaran keseluruhan.  Saya memuji Allah untuk kasih 

karunia-Nya dalam diri saudara - bukan hanya di sini. Saya sudah ke gereja-gereja yang lain di 

Birmingham mengajak mereka, "Bagaimana kita juga bisa menjadi bagian dari ini?" Dan kemudian gereja-

gereja dari negara-negara lain menelepon dan berkata, "Bagaimana kita melakukan ini di negara dan 

masyarakat kami?" Jadi kasih karunia Allah dalam saudara semua adalah mulia. 

 

Dan apa yang saya ingin kita lakukan pada malam ini ialah saya ingin kita melihat dari Mazmur fasal 10 

dan saya ingin kita merayakannya. Sama seperti yang kita lakukan dalam kesaksian-kesaksian seperti saya 

katakan bahwa kesaksian itu mewakili kesaksian lain lagi yang begitu banyak. Dan mari kita merayakan 

apa yang telah Allah lakukan. Dan saya juga ingin mengingatkan kita mengapa kita melakukan apa yang 

kita lakukan sebagai keluarga orang beriman dan apa artinya ini bagi kita pada hari-hari mendatang. Jadi 

ketika saudara membaca Mazmur fasal 10, kita akan membacanya hanya dalam beberapa waktu, tapi 

saya ingin saudara untuk terus maju  melingkari dua kali yatim yang disebutkan. 

 

Pertama kali pada akhir ayat 14, "Kepada-Mulah orang lemah menyerahkan diri; untuk anak yatim 

Engkau  menjadi penolong”. Jadi lingkaran itu  di sana, berilah garis bawah padanya, anak yatim di 

sana. Dan kemudian maju ke ayat 18,  Allah, " Tuhan memberi keadilan kepada anak yatim dan orang 

yang terinjak;" jadi berilah lingkaran  di sana. Dan ada satu hal - anak yatim  tidak muncul begitu saja di 

sini di  Alkitab. Allah telah memberi penekanan pada ini semua seluruh sejarah Kitab Suci bahwa kita 

sudah membacanya  sebagai tekanan dalam tahun ini. 

Kita  tidak mempunyai  waktu untuk beralih ke semua tempat-tempat ini – saudara dapat 

menuliskannya. Keluaran 22:22 - ini adalah tepat setelah Keluaran 20. Sepuluh Perintah yang diberikan, 

hukum yang diberikan kepada umat Allah. Dalam Keluaran 22:22 Tuhan berkata, " Seseorang janda atau 

anak yatim janganlah engkau tindas." Allah menyatakan Diri-Nya sendiri dari awal dalam Hukum-Nya 

sebagai Pembela dan Pelindung anak yatim. Kemudian saudara melihat  Ulangan 10:17-18, yang 

menyimpulkan  hukum. Saya suka dua ayat sebelumnya.. 
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Ulangan 10:17 mengatakan, " Sebab Tuhan Allahmu-lah  Allah segala allah dan Tuhan segala tuhan, Allah 

yang  besar, kuat dan dahsyat." Jadi sebuah ayat yang baru saja memuliakan Allah dalam keagungan-Nya, 

dan kemudian tepat setelah itu, ayat 18 mengatakan, " yang membela hak anak yatim." Dan sehingga 

gambaran adalah Allah, Allah kita, menunjukkan keagungan dan kepahlawanan dengan merawat anak 

yatim. Jadi itu hukum. Kemudian saudara maju pergi ke kitab nabi - Yesaya 1:16-17, Allah memberitahu 

umat-Nya bahwa ibadah yang sejati mendorong untuk keadilan bagi anak yatim dan perawatan anak 

yatim. 

 

Ibadah terputus dari hal yang tidak mengenai seluruh tekanan. Yesaya 1:16-17, kemudian Yeremia 7:5-7, 

sekali lagi berbicara tentang ibadah dalam konteks umat Allah. Allah berkata agar saudara harus 

peduli. Ibadah yang benar mempedulikan  anak yatim. Dengan demikian saudara bertemu dengan 

hukum, para nabi, dan mazmur  di sini. Di sini, di Mazmur 10, Mazmur 68:5 - Allah adalah Bapa untuk 

anak yatim. Itulah nama-Nya dalam Mazmur 68:5. Dan itu hanyalah sebuah contoh yang mewakili. Ini 

semua tempat; hukum, para nabi, mazmur-mazmur. Allah telah memilih untuk merawat anak yatim. 

 

Dan saya ingin kita untuk melihat konteks di belakang kedua yang menyebutkan Allah dan hubungannya 

dengan anak yatim di sini dalam Mazmur 10,  saya ingin kita kemudian berpikir tentang apa artinya ini 

bagi kita sebagai gereja di dunia di mana ada beberapa mengatakan 143, yang lain mengatakan ada 147 

juta anak yatim – ada yang mengatakan 147 juta yatim. Jadi apakah  yang Firman itu katakan bagi kita di 

dunia dengan 147 juta anak yatim? 

 

Mazmur 10:1. 

 

Mengapa  Engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan? dan menyembunyikan diri-Mu pada waktu-waktu 

kesesakan?  Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas;  mereka terjebak di 

dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan 

orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke 

atas; “ Allah tidak menuntut! Tidak ada Allah” itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu 

berhasil; hokum-hukum-Mu tinggi sekali, jauh dari dia; ia menganggap remeh semua lawannya.  Ia 

berkata dalan hatinya : “ Aku tak akan goyang. Aku tidak akan ditimpa melapetaka turun-temurum.” 
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Mulutnya penuh dengan sumpah serapah dengan tipu dan penindasan; di lidahnya ada kelaliman 

dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi. Matanya 

mengintip orang yang lemah; ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam 

semak-semak; ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke 

dalam jaringnya. Ia membungkuk, dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya 

yang kuat. Ia berkata dalam hatinya: “ Allah melupakannya; Ia menyembunyikan wajah-Nya, dan 

tidak akan melihatnya untuk seterusnya.Bangkitlah TUHAN! Ya Allah , ulurkanlah tangan-Mu, jangan 

lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasil menista Allah, sambik berkata dalam 

hatinya: “ Engkau tidak menuntut?” Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah mengambilnya 

ke dalam tangan-Mu sendiri. Kepada-Mulah orang lemah menyerahkan diri; untuk anak yatim  

Engkau jadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikkannya, 

sampai Engkau tidak menemuinya lagi. TUHAN adalah Raja untuk seterusnya  dan selama-lamanya. 

Bangsa-bangsa lenyap dari tanah-Nya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kaudengarkan ya 

Tuhan; Engkau menguatkan hati mereka, Engkau memasang telinga-Mu untuk member keadilan 

kepada anak yatim dan orang yang terinjak; supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang 

berani menakut-nakuti. lagi. 

 

Inilah yang kita lakukan - saya ingin kita melihat apa yang mazmur katakan - penjelasan dari mazmur - 

dan lantas  mempertimbangkan pengaruh dari mazmur secara pribadi pada saat kita datang untuk 

sebuah tugas mempedulikan anak yatim. Saya akan mulai dengan penjelasan tentang mazmur 

ini. Dimulai dengan dua  kelipatan - pertanyaan mengapa – yang diulang dua kali. Mengapakah, ya 

Tuhan? Mengapakah? Mengapa  orang jahat menjadi makmur dan yang orang lemah mengalami  

penderitaan  tidakkah itu nampaknya seperti Tuhan tak bisa ditemukan? Ini bukan yang Alkitab  katakan 

bahwa Allah menyembunyikan diri-Nya di masa-masa kesusahan. Ini merupakan pergumulan iman yang 

saya yakin  kita  semua biasa alami, pada saat berjalan melalui pengalaman yang gelap dan saudara 

bertanya-tanya di mana Allah di tengah hidup ini? Mengapa hal ini terjadi dengan cara yang 

sedemkian? Dan apa penulis mazmur perbuat, ia mulai menjelaskan jalan orang fasik, dimulai dengan 

ayat 2. Dan kita akan mempelajari bagiant ini dengan pemahaman yang luas. Kita akan bergerak melalui 

penelitian ini cukup cepat. Tetapi saya ingin saudara melihat jalan yang ditempuh orang fasik secara 

ringkas di sini. Pertama, mereka mencari keuntungan diri sendiri yang egois. 

 

Ayat 2, mereka sangat bersemangat untuk  mengejar orang miskin. Mereka memiliki skema rencana  
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untuk apa yang akan mereka perbuat. Mereka membanggakan keinginan jiwa mereka, dan mereka 

mengejar keuntungan dengan serakah. Skema-skema yang menguntungkan diri sendiri, pengejaran yang 

jahat, keinginan-keinginan yang menguntungkan diri sendiri saja, hanya satu hal yang ada pada pikiran 

orang fasik dan itu adalah untuk mendapat keuntungan. Dan jika itu berarti menginjak-injak hak orang 

lain dan melecehkan orang lain, terutama mereka yang memiliki kurang dari yang mereka miliki, maka itu 

akan lebih baik, dengan tujuan untuk memperoleh kemajuan keuntukngan diri sendiri. Mereka mencari 

keuntungan bagi diri sendiri mereka saja. Mereka mengabaikan Allah yang benar. 

 

Mereka bersifat angkuh, ayat 2, dan ayat 4 mengatakan dengan kesombongan yang nampak pada wajah 

orang fasik itu mereka tidak mencari Dia. Semua pikirannya berisi pendapat bahwa, "Tidak ada Allah." 

Sekarang menarik - mazmur ini menyatakan bahwa orang jahat - itu tidak menunjuk kepada orang-orang 

dari negara lain. Ini mengacu pada orang jahat yang sebenarnya merupakan bagian dari komunitas 

perjanjian orang ber iman sendiri - umat milik Allah. Jadi ini bukan orang yang akan mengatakan bahwa 

mereka tidak percaya kepada Allah langsung, tetapi mereka adalah orang-orang yang mengnyatakan diri 

dengan kehidupan mereka, dengan cara mereka berpikir dan cara mereka bertingkahlaku, bahwa tidak 

ada Allah. Mereka hidup seperti tidak ada Allah. 

 

Mereka berpikir bahwa  hidup mereka sama sekali tidak bergantung kepada Allah. Mereka mengabaikan  

Allah Esa yang benar. Dan dalam ayat 5, pemazmur mengatakan, hampir dalam penderitaan, "Dia hidup  

makmur setiap saat." Ketiga, mereka percaya kepada kemakmuran duniawi. Dalam kejahatan mereka 

mereka mengalami keberhasilan. Dimana hadirnya keadilan dalam hukum-Mu, ya Allah? Mereka jauh, 

terpisah dari hadapan-Nya. Dia mengejek  musuhnya.  Dia melanjutkan  hidup dalam kejahatannya dan 

itu membantu dia di dunia ini. Dia makmur di dalam dunia ini dan percaya kepada kemakmuran 

duniawinya lebih lagi - yang menyebabkan dia melanjutkan menjalani hidupnya dengan kebanggaan yang 

membinasakan. 

 

Ayat 6, katanya dalam hatinya, "Aku tidak akan digoncangkan.  Melalui semua generasi saya tidak akan 

bertemu kesukaran hidup."  Seperti sifat orang fasik yang percaya bahwa mereka kebal terhadap mala 

petaka dan tidak ada yang bisa mengganggu mereka.. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Melalui 

semua generasi yang akan mereka hadapi mereka hidup tanpa masalah. Saudara dapat merasakan nada, 

kemarahan pemazmur di sini - mengapa?  Dia melanjutkan, ayat 7, kata-kata mereka adalah penuh 
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dengan dosa. Mulut mereka penuh dengan kutukan dan kekejian dan penindasan. Di bawah lidahnya 

adalah kesesatan dan jahatan. Kejahatan dari dalam hatinya tampak dalam kata-katanya. 

 

Itu yang kita lihat dalam surat Roma fasal 3 ketika kita melihat bahwa penguraian dari keberdosaan 

manusia. "Tidak ada yang benar, seorangpun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang 

terbuka. Lidah mereka melakukan penipuan. Racun ular beludak ada di bibir mereka. Mulut mereka 

penuh kutukan dan kepahitan. Kejahatan di dalam hati mereka  menunjukkan dirinya dalam cara mereka 

berbicara, dan kata-kata orang fasik itu menikan, mereka menghancurkan. Kata-kata mereka adalah dosa 

dan perbuatan mereka jahat " Saudara melihat  dalam ayat 8 dan 9., saudara melihat orang jahat 

digambarkan seperti singa menunggu dalam belukar dengan kekuatan dan kekuasaan, siap menerkam 

yang lemah, untuk mengambil keuntungan dari yang lemah. 

 

Seperti seorang nelayan yang menangkap orang miskin di dalam jaringnya dan menyeret mereka 

pergi. Dan yang lemah menjadi lebih lemah, dan kuat semakin kuat, semua berarah kepada kedua 

akhir.  Mereka menindas orang miskin di dunia. Mereka yang  tak berdaya dihancurkan oleh orang jahat, 

mereka tenggelam ke bawah. Mereka menindas orang miskin dunia dan orang fasik mengabaikan 

keadilan Allah mereka. Ayat 11, katanya dalam hatinya: "Allah melupakannya. Ia menyembunyikan 

wajah-Nya, dan  tidak akan pernah melihatnya untuk seterusnya". 

 

Orang fasik hidup seolah-olah mereka tidak pernah akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan apa 

yang mereka lakukan; seolah-olah Allah telah menutup telinga bagi semua yang mereka lakukan. Mereka 

tidak peduli kepada keadilan-Nya atau keputusan-Nya. Mereka mengabaikan penghukuman-Nya sama 

sekali. Jadi, ini adalah jalan orang fasik yang mengarah dalam ayat 12  di mana pemazmur berdoa, untuk 

mengajukan permohonan kepada Allah. Bangkitlah, ya Tuhan - itu ayat tersebut, kita menghafalkannya 

pada  ini pekan lalu. Ya Allah, angkatlah tangan Tuhan. Janganlah melupakan mereka menderita. 

 

Seolah-olah mengatakan, "Lakukan sesuatu! Lihatlah jalan orang fasik, bagaimana mereka hidup makmur, 

dan bagaimana mereka yang lemah menderita! "  Dan pada saat ini kita mulai melihat transisi dalam 

mazmur dari jalan orang fasik kepada Allah yang memperhatikan yang lemah, dan pemazmur mulai 

mengaku. Di tengah pergumukan  iman ia mulai mengakui bahwa Allah memperhatikan kebutuhan 

mereka. Allah orang-orang yang lemah melihat kebutuhan mereka. Dia tidak buta dalam ketidakadilan. 
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Ayat 4, apakah saudara melihatnya. Saudara perhatikan kerusakan dan usaha menjaring angin, kesulitan 

dan kesedihan. Allah tidak buta terhadap ketidakadilan. Ini adalah teriakan Hagar, ingat, di kitab Kejadian 

fasal 16? Tuhan yang memperhatikan aku - dia berkata, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat 

aku?." Ini adalah pernyataan yang mendalam bahwa Allah alam semesta melihat kita secara individu, 

sakit hati kita, kesakitan kita. Dia melihat kebutuhan mereka. Kedua, ia mendengar teriakan mereka. 

 

Ayat 17, saudara akan mendengar keinginan para korban. Saudara memperkuat hati mereka. Saudara 

arahkanlah telinga saudara untuk melakukan keadilan kepada anak yatim dan kaum tertindas. Ini seperti 

Keluaran fasal 3 - saudara ingat ketika umat Allah menjadi budak di Mesir, dan Allah datang kepada 

mereka dan berkata, "Aku telah mendengar teriakan kamu. Aku telah mendengar rintihan kamu dan Aku 

mempedulikan tentang penderitaan kamu " Dia melihat kebutuhan mereka., Dia mendengar teriakan 

mereka, dan Dia memberi mereka harapan. 

 

Ayat kunci - ayat 16 di mana pemazmur mengakui, TUHAN memang adalah Raja sampai selama-

lamanya. Dan jika TUHAN adalah Raja, maka itu berarti dua hal. Jika TUHAN adalah Raja, dua janji. Nomor 

satu, jika TUHAN adalah Raja, maka ada yang berharap sini bahwa keadilan-Nya akan berkuasa dan 

memerintah. Dan jika TUHAN adalah Raja dan Dia menjalankan keadilan, maka  keadilan akhirnya akan 

memerintah, dan keadilan akan berlaku bagi anak yatim dan yang tertindas. 

 

Untuk semua yang merindukan keadilan di dunia ini - lihatlah kepada TUHAN. Dia akan memerintah 

dalam keadilan. Keadilan akan memerintah, dan kedua, pembebasan akan datang. Ini adalah kalimat 

terakhir dalam mazmur sehingga manusia yang bumi tidak lagi diganggu oleh teror lagi. Orang fasik tidak 

akan mengatakan mempunyai kata  yang terakhir. TUHAN akan memiliki kata terakhir, dan Dia akan 

membebaskan anak-anak-Nya. Dia akan membebaskan mereka yang yatim dan tertindas. Ini merupakan  

harapan bagi semua orang yang percaya kepada Dia. 

 

Ini merupakan isi  singkat Mazmur fasal 10. Saya ingin saudara melihat di mana Mazmur 10 meninggalkan 

kita. Mazmur 10 meninggalkan kita seperti seluruh Perjanjian Lama meninggalkan kita, memandang  ke 

depan; melihat ke depan pada hari itu, kepada saat itu, saat di mana keadilan akan memerintah dan 
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ketika pembebasan akan datang. Ada harapan di sana, melihat ke depan kepada saat keadilan 

memerintah dan pembebasan mendatang. Dan kapan peristiwa itu akan terjadi? 

 

Ini merupakan pengharapan dari Perjanjian Lama yang terus-menerus pada setiap halaman  menunjuk 

kepada kita untuk, menciptakan di dalam kita kerinduan untuk Kristus yang akan datang, dan untuk 

membawa keadilan Allah, dan untuk menunjukkan pembebasan Allah. Pikirkanlah  tentang hal itu – salib-

Nya - tindakan terakhir, lambang kejahatan manusia, keinginan manusia untuk keuntungan 

pribadi. Mengabaikan Allah Esa  yang benar, mengabaikan hukuman Allah, dalam kebanggaan yang 

membinasakan dengan kekuasaan duniawi mereka menghujat Anak Allah yang Tunggal. Dan dengan 

kata-kata mereka mereka mengejek dia dan mereka meludahi muka-Nya dan seperti singa mereka 

menerkam Dia, mereka memakukan-Nya di kayu salib. 

 

Namun pada saat itu, dalam lambang kejahatan manusia, apa yang Allah lakukan? Dia menunjukkan 

keadilan-Nya, dan Dia menuangkan pembayaran dan hukuman dosa  karena kepada Anak-Nya. Dan di 

kayu salib, keadilan memerintah. Allah menunjukkan hukuman dalam pembayaran dosa, dan pada saat 

yang sama ia membebaskan mereka yang lemah, sehingga semua orang yang percaya kepada Kristus di 

kayu salib akan dikeluarkan dari dosa mereka. Keadilan  memerintah, pembebasan datang - ini terjadi 

hanya di dalam Kristus.  Mazmur 10 menunjukkan kepada kita Injil. 

 

Jadi dalam terang Mazmur ini kemudian, apakah arti mazmur ini dalam hidup kita dan apakah arti  

mazmur ini bagi kita sebagai keluarga orang  beriman ketika kita menyadari untuk mempertimbangkan 

dunia dengan 147 juta anak yatim?  Ada dua implikasi - yang pertama bagi kita secara pribadi, yang satu 

bagi kita sebagai keluarga orang beriman ketika menghadapi pelayanan memperhatikan anak yatim. 

Implikasi pertama: salib adalah solusi untuk krisis kita. Salib adalah solusi untuk krisis kita. 

 

Sekarang inilah yang saya maksud dengan itu. Saudara mungkin berpikir, "Apa yang saudara maksud 

tentang krisis kita?" Dan ini adalah di mana kita perlu melihat Mazmur ini melalui lensa kehidupan kita, 

sama seperti kita melihat lagi dan lagi di halaman-halaman Perjanjian Lama kita perlu melihat diri kita di 

dalam cermin dari Mazmur ini. Kita perlu melihat di satu sisi, saudara-saudara, kita itu jahat. Kita akan 

kehilangan bagian dari desain Allah dalam Mazmur ini jika kita tidak melihat di dalamnya sebuah refleksi 

bukan hanya dari dunia di sekitar kita, tetapi kecenderungan yang berdosa dalam diri kita sendiri. 
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Lihatlah kepada jalan hidup orang jahat – lihatlah dalam  daftar yang ada pada catatan saudara. Bukankah 

itu sebuah kerangka dari  setiap dosa yang saudara atau saya lakukan? Lihatlah kepada daftar 

itu.Keinginan untuk kepentingan dirinya sendiri – bukankah  -tu merupakan awal permulaan  di mana 

setiap dosa dimulai? Seorang pezinah mulai dengan keinginan untuk kenikmatan pribadi, dan seorang 

pembohong mulai dengan keinginan untuk keuntungan pribadinya sendiri, dan orang melihat pornografi 

di dalam internet mulai dengan keinginan untuk kenikmata pribadi, dan wanita mencari kenikmatan 

duniawi mulai dengan keinginan untuk keuntungan pribadinya sendiri. 

 

Materialisme Amerika secara asyik dan dikonsumsi dengan keinginan untuk keuntungan pribadi 

sendiri. Ini adalah kerangka dosa - keinginan untuk keuntungan pribadi sendiri yang menuntun kita untuk 

mengabaikan Allah Esa yang benar - untuk mengabaikan kebaikan-Nya dan kekuasaan-Nya atas kita. Kita 

menolak Dia dan kita berkata, "Tidak. Saya akan mencari kesejahteraan saya, sukacita saya, kenikmatan 

saya dalam hal-hal dari dunia ini " Dan jadi kitamengejar kenikmatan itu -. Ini merupakan wujud dari 

setiap dosa yang kita lakukan. Dan saya tidak ingin terlalu menekankan hal itu  di sini, tetapi itu 

merupakan  kenyataan yang ada. 

 

Merupakan kata-kata kita yang dapat seringkali begitu menusuk, begitu jahat, apakah berbicara dengan 

seseorang atau berbicara tentang seseorang. Kita melihat, bahwa kita mendengar sendiri dalam kata-kata 

kita sendiri kadang-kadang refleksi dari kecenderungan berdosa di dalam hati kita, mengabaikan 

hukuman Allah. Ketika saya berpikir tentang dosa yang telah saya pergumulkan  dalam kehidupan saya 

sendiri - ketika saya berpikir tentang struktur dosa - dan saya berpikir bahwa ada kemungkinan  Allah 

tidak melihat itu!  Hal itu mungkin  tidak diketahui oleh Allah. 

 

Bagaimana dosa membuat kita menjadi begitu bodoh, lingkaran yang membawa  kita ke bawah 

menguasai  kita.. Ini adalah kita. Kita berada dalam pertempuran yang mematikan dengan kesombongan 

kita, hari demi hari, berjuang untuk kecukupan diri sendiri dengan kecenderungan  hati kita untuk 

memperolehnya.Kita orang-orang jahat. Dan kemudian di sisi lain, kita melihat dalam Mazmur itu bahwa 

kita lemah. Di tengah kejahatan dalam diri kita dan sekitar kita, bukankah  kita menemukan diri kita 

sendiri sudah terluka oleh dampak dosa di dalam dan di sekitar kehidupan kita? 
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Terluka oleh dosa karena kehidupan orang-orang lain; diinjak-injak - apakah saudara pernah merasa 

diinjak-injak oleh karena dosa orang lain? Terluka oleh karena dosa orang lain? Kita berjalan pada jalan 

yang  penuh dengan hubungan terpecah oleh karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang tak terpenuhi, 

seringkali bergumul dengan kesepian atau sakit karena terluka atau rasa sakit. Sering kali - apakah 

saudara pernah mengalami kesaktian di tangan seseorang yang tampaknya makmur sebagai akibat dari 

rasa sakit yang telah ditimpakannya kepada saudara?  Saya turut merasa sakit hati di itu! 

 

Kita adalah orang-orang jahat. Kita adalah orang-orang lemah. Dan saliblah yang merupakan satu-satunya 

jawaban untuk krisis kita, karena pada kayu salib itu - jangan lewatkan ini - pada salib itu kita menemukan 

bahwa Allah menghukum dosa kita. Pada salib Tuhan Yesus  Allah Sendiri mengambil hukuman dosa 

karena dosa saudara dan dosa saya dan menimpakannya pada Anak-Nya. Hanya pikirkanlah hal ini - 

setiap pikiran jahat yang pernah saudara miliki. Setiap hal jahat yang pernah saudara katakan. Setiap 

perbuatan jahat yang pernah saudara lakukan. Ditimpakan – sebagai harga pembayaran dan hukuman 

dosa  dan kejahatan yang dicurahkan atas se-Orang yang tidak memiliki dosa. 

 

ALLAH mempersiapkan se-Orang yang tidak berdosa telah menjadi berdosa – menjadi kejahatan - bagi 

kita, untuk membayar harga bagi kita. Untuk mengambil penghujuman karena dosa kita pada diri-Nya 

sendiri, saudara-saudara - Dia adalah Hakim dosa kita, dan pada saat yang sama, Dia membuat kita 

menjadi anak-anak-Nya. Kita tak berdaya dalam keadaan berdosa kita, yatim, hamba dosa, dan Allah dari 

ketinggiwn-Nya turun ke bawah dan bukannya Dia meninggalkan kita sebagai orang berdosa karena 

pemberontakan kita, layak untuk hukuman yang kekal, Dia mengangkat kita untuk menjadi anak-anak-

Nya, kepada kita ia berkenan. Itulah yang terjadi karena  salib Yesus, Anak-Nya. 

 

Salib Yesus itu benar-benar mulia. Salib adalah tempat Allah menghukum  dosa-dosa kita dan membuat 

kita menjadi anak-anak-Nya dan pada salib kita menemukan jawaban untuk kebutuhan kita yang 

terdalam. Untuk setiap orang yang ada di dalam ruangan ini yang bukan Kristen, saya ingin menngajak 

saudara pada malam ini untuk melihat kejahatanmu hadapan Allah yang kudus, dan melihat kelemahan 

saudara di hadapan Allah yang saudara sungguh-sungguh butuhkan. Untuk meninggalkan dari 

kesejahteraan duniawi dan semua hal yang menutupi dunia saudara untuk membuatnya tampak seolah-

olah semuanya baik-baik saja. Meninggalkan  kesombongan dan kepuasan diri sendiri dan melihat 
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kebutuhan sebenarnya saudara akan Allah, dan menyadari bahwa Dia telah mengutus Anak-Nya untuk 

mati di kayu salib untuk menghukum dosa saudara - untuk menimpakanl pembayaran dosa saudara pada 

diri-Nya sendiri sehingga saudara diangkat menjadi anak-Nya, sekarang dan selamanya. Berbaliklah dari 

dosa saudara dan percaya kepada Kristus untuk membuat saudara menjadi milik- Nya. Ini merupakan 

krisis hidup dari setiap kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang lebih penting , tidak ada  krisis lain yang 

lebih penting  yang setiap pribadi di antara kita harus hadapi  yang kita harus berurusan dengannya. 

 

Kejahatan kita di hadapan Allah yang kudus, kelemahan kita di hadapan-Nya, kita membutuhkan Dia 

untuk melakukan sesuatu di dalam hidup kita, dan Dia telah melakukan-Nya di salib. Maka salib adalah 

jawaban untuk krisis kita. Itu menjadi dasar. Tetapi kemudian yang kedua - dan saya ingin saudara untuk 

mengikuti dengan saya ke  mari - salib yang menjadi jawaban tidak hanya untuk krisis kita saja. Salib 

menjadi jawabanan terhadap krisis anak yatim. Dan saya ingin saudara untuk ikut dengan sayake mari, 

karena itu pada saat ini, saudara-saudara warga gereja, di mana kita perlu menyadari - saya ingin kita 

untuk menyadari - bahwa pelayanan untuk yatim adalah khas dan unik sebagai tujuan salib. 

 

Dan ini sangat berbeda daripada cara kita membicarakan  tentang perawatan anak yatim dalam budaya 

kita, dan sering kali bahkan dalam budaya gereja kita. Saya ingin saudara mengikuti  saya. Merawat anak-

anak, merawat anak yatim, itu bukanlah tentang  kemanusiaan. Perawatan untuk anak yatim bukan 

didorong unsur sosial. Saya berpikir bahwa banyak dari apa yang dilakukan atas nama merawat anak 

yatim dalam budaya kita, dan kadang-kadang bahkan dalam budaya gereja kita, berjumlah tidak lebih 

dari unsure kepedulian kemanusiaan, sosialisme dan dalam banyak hal, isi keinginan isinya untuk 

keuntungan pribadi. 

 

Perawatan anak yatim telah menjadi hampir kecenderungan kegiatan yang menarik di zaman kita. Itu 

membanggakan untuk merawat anak yatim. Kita mendengar tentang seleberiti yang terkenal seperti: 

Brad Pitt dan Angelina Jolie, dan Madonna, dan Bono, dan American Idol, dan mereka semua 

mengatakan kepada kita untuk merawat anak yatim. Jadi kita tergoda untuk melompat kepada kereta 

musik ini, untuk melakukan apa yang benar, rasa sosial mengendalikan kita. Saudara-saudara baik, kita 

perlu pergi dan member bantuan!  Dan mungkin itu sebuah tontonan video yang  kita tonton di TV atau 

internet yang membangkitkan sesuatu dalam hati kita, dan kita berkata, "Baik, saya harus melakukan 

sesuatu." 
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Atau mungkin - dan kita tidak akan mengatakan ini dengan suara keras - tetapi mungkin ada tersembunyi 

di belakang pikiran kita sebuah gagasan bahwa akan lebih nyaman untuk memiliki seorang anak, baik 

kecil yang lucu dari negara lain yang kita tampakkan di kartu Natal kita yang kita kirimkan  kesemua 

sahabat kita. Tetapi di sinilah masalahnya: apa yang terjadi ketika anak yang saudara adopsi, ketika anak 

yang saudara bawa ke rumah saudara, tidak lucu? Apa yang terjadi ketika anak yang menderita sindrom 

janin alkohol, dan tidak bisa duduk diam untuk berfoto sekeluarga saudara tanpa membuat ulah? 

 

Apa yang terjadi ketika anak yang saudara adopsi memiliki penyakit terminal yang menyebabkan anak-

anak saudara yang lain  beresiko? Apa yang terjadi ketika anak yang saudara adopsi, ibunya dalam 

keadaan parah ketika dia hamil, dan dia lahir dengan segala macam penundaan dan masalah 

perkembangan yang mengganggu dia dari pada mengetahui bagaimana bertindak di dengan orang lain, 

dan masa remajanya menjadikan hidup saudara memiliki sebuah mimpi  buruk? 

 

Apa yang terjadi ketika  anak itu yang telah bertahun-tahun di sebuah lembaga panti asuhan di mana ia 

telah terbiasa hidup tanpa cinta dari seorang ibu atau ayah, sehingga ketika saudara mencoba untuk 

menunjukkan kasih kepadanya, ia tidak tahu apa yang harus ia  lakukan dengan itu, dan ia telah menolak 

setiap kali dia diperhatikan? Atau apa yang terjadi ketika anak yang saudara adopsi menimbulkan 

bahaya? Hidup mempedulikan orang lain belaka tidak akan dapat menolong  saudara melalui itu. Satu-

satunya hal yang akan membawa saudara melalui itu adalah salib Yesus Kristus. 

 

Saudara berkata, "Apakah yang saudara  maksudkan?" Adalah di salib Kristus bahwa kita menyadari 

bahwa kita pernah di sebuah jebakan dosa kita sendiri, tak terkendali oleh hasrat kita yang jahat, yang 

sama sekali tidak ada sesuatu di dalam diri kita yang menarik Kristus kepada kita. Walaupun demilikan 

Dia mengejar kami, dan Dia dengan tekun dalam mengejar kita. Pemberontakan kita yang terus-menerus, 

terus-menerus kita meninggalkan Dia - Dia terus mendekati kita, dan dengan kesabaran dan kasih sayang 

dan cinta-Nya, Dia terus merawat kita. Dan Dia membawa kita kepada  diri-Nya sendiri, dan bahkan 

kemudian kita masih berjalan dan tidak setia, dan kita menyimpang ke cara kita sendiri, dan kita melihat 

kejahatan kita sendiri. 
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Ketika kita menyadari apa yang telah terjadi di kayu salib dengan benar dan apa yang telah dilakukan 

Allah dalam hidup kita, maka masuk akal total untuk mengasihi mereka yang sebenarnya tak patut 

dikasihi dan untuk mempedulikan mereka  yang tak layak dipedulikann.. Dan sekarang salib secara radikal 

mengubah cara kita mengasihi di dunia ini, dan kita tidak hanya asal mengasihi. Kepedulian terhadap 

anak yatim piatu, kepedulian yatim piatu, bukan tentang mengasihi anak-anak lucu yang membuat hidup 

lebih baik bagi kita. Ini tentang mengasihi anak-anak yang sulit yang membuat hidup sulit bagi kita .Dan 

ini adalah tempat kepedulian bagi  anak yatim adalah mutlak dan unik terarah oleh salib. 

 

Ikutilah bersama dengan saya kemari. Ini sangat penting dalam banyak kejahatan kita. Ini sangat 

besar. Salib secara sangat radikal mengubah pelayanan untuk anak yatim piatu. Dalam banyak kejahatan 

kita, kita harus mengakui bahwa kita bukan seorang penolong. Saudara dan saudari, kita bukanlah 

sekelompok orang-orang yang baik, orang yang berkorban demi orang lain yang keluar untuk menjadi 

penyelamat anak yatim di Birmingham dan di seluruh dunia. Itu bukanlah alasan yang mendorong kita 

dalam pelayanan yatim piatu. Kita  bukan penyelamat, saudara dan saudari. Kita harus menyadari bahwa 

kitalah yang diselamatkan. 

 

Kita  bukanlah penyelamat. Kitalah yang diselamatkan. Kitalah orang-orang yang telah diselamatkan dari 

hukuman kekal, dan merawat anak-anak yang jadi korban dari semua pergumulan lain yang mungkin 

datang dalam pelayanan kepedulian anak yatim atau pelayanan anak asuh dimengerti sepenuhnya. Dan 

saya ingin berhati-hati - bukan merupakan maksud saya, bukan tujuan saya untuk melukiskan gambaran 

yang mengerikan anak yatim dan anak-anak yang tanpa seorang ayah.  Kenyataannya adalah ada banyak 

dalam sistem anak asuh dan banyak dalam proses adopsi yang semuanya hanya sehalus dapat, dan 

semuanya mengalir indah dalam proses adopsi antara keluarga dan anak. 

 

Dan kasih saying terjadi secara luar biasa dan tidak ada pergumulan dengan semuanya itu sama sekali. 

Pada saat yang sama, saya tahu bahwa ada keluarga di antara keluarga orang beriman ini yang bersama  

saya telah menghabiskan waktu yang bisa memberikan kesaksian di depan saudara. Siapa yang bisa 

secara berurutan sebelum saudara  memberitahu saudara pergumulan dalam hal adopsi dan kepedulian 

kepada anak yatim bisa timbulkan, dan serangan pada keluarga mereka dan perjuangan yang telah 
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mereka lalui untuk melewatinya sebagai akibat dari ini. Dan Salib adalah pengingat bahwa kita semua 

harus diselamatkan, bahwa kita bukan penolong. 

 

Kristus adalah Penyelamat, dan Dia telah melakukannya di kayu salib, dan Itulah yang mengubah 

segalanya. Sekarang kita mengasihi dengan lebih jelas berbeda dari orang-orang lain dari dunia. Kita 

bukanlah  penyelamat-penyelamat. Kita harus menyadari bahwa kitalah yang diselamatkan, dan 

mengingat kelemahan kita, sekarang masuk akal ketika kita menyadari bahwa kita juga adalah yatim 

piatu. Marilah bersama dengan saya - ketika kita menyadari bahwa kitapun yatim piatu. Kita yatim piatu 

rohani yang membutuhkan seorang Bapa dalam tempat yang tinggi di Sorga yang akan mempedulikan 

kita, dan Dialah yang mengulurkan tangan-Nya dan Dialah yang membuat kita menjadi anak-anak-Nya. 

 

Ketika kita menyadari itu, maka masuk akal bagi mereka yang pernah menjadi anak yatim dan yang 

sekarang sudah menjadi anak Raja - masuk akal bagi setiap anak dari Raja untuk sekarang turut 

mempedulikan anak yatim yang ada di sekitar mereka. Sekarang Yakobus 1:27 menjadi perhatian. Ya, itu 

merupakan tanda yang benar, bagi mereka yang berpusat pada Allah, Kristus yang menjadi pusat pada 

agama. Ini tanda dari orang Kristen untuk mempedulikan anak yatim, karena kitapun anak yatim 

piatu. Dan itu sesuatu yang otomatis - ini sesustu ysng alami. Dan saya tidak mengatakan bahwa hal itu 

menjadi sama bagi setiap kita  dalam kehidupan kita, tetapi adalah tidak mungkin untuk menjadi seorang 

Kristen,  seorang anak Allah, dan tidak mempedulikan   perawatan untuk anak yatim. 

 

Dan sekarang kita menyadari bahwa merupakan tugas gereja secara mutlak untuk memimpin kegiatan 

dalam kepedulian dalam perawatan anak yatim piatu dan merawat anak-anak yang membutuhkan. Ini 

bukan merupakan suatu pilihan, itu bukan untuk dinegosiasikan, itu merupakan aliran yang mengalir 

secara wajar  dari kenyataan rohani yang kita lihat di dalam Injil. Mengingat kelemahan kita, kita sekarang 

melihat kebutuhan mereka – mereka semua berjumlah 147 juta. Kita  melihat mereka. Kita tidak 

menutup mata terhadap mereka menyatakan bahwa mereka seolah-olah tidak ada. Kita melihat anak-

anak dalam keadaan yang membutuhkan di Birmingham, di Amerika Serikat, di Dunia Ketiga. Kita melihat 

kebutuhan mereka.Sekarang kita mendengar tangisan mereka. Kita mendengar ada tangisan. 

 

Sebagai orang Kristen, kita mendengar tangisan anak-anak yang tidak bisa tidur karena perut mereka 
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buncit karena lapar. Dan kita mendengar tangisan bayi-bayi di dalam rumah sakit di Amerika Serikat yang 

sedang diguncang dalam perawat sekarang; bayi yang kecanduan kokain karena apa yang mereka terima 

dari ibu mereka. Kita mendengar teriakan mereka. Kita   mendengar tangisan para remaja di Eropa Timur 

yang akan ditelantarkan di jalanan untuk hidup dalam prostitusi atau obat-keras  jika tidak ada 

seorangpun yang mempedulikan  mereka segera. 

 

Saya sudah berbagi dengan saudara semua ini sebelumnya - ketika Heather dan saya sedang berusaha 

dalam proses mengadopsi Kaleb waktu itu, kita harus membaca statistik dan angka-angka. Dan hal itu 

sangat mengejutkan – maksud saya hanyalah bahwa ada  jutaan dan jutaan yang hidup tanpa ibu atau 

ayah. Jutaan anak yatim di Afrika, itu angka yang terus meningkat tajam sebagai akibat AIDS, dan jutaan 

anak yatim di Eropa Timur dan Asia dan Amerika Latin dan Amerika Serikat. Kita membaca angka-angka 

yang ada. 

 

Tetapi semuanya berubah ketika kami berjalan ke panti asuhan pada hari pertama di Kazakhstan dan 

kami melihat wajah-wajah anak-anak itu, dan kami mendengar suara mereka. Dan kami menyadari 

bahwa Kaleb merupakan salah satu dari angka-angka itu,dan Kaleb sedang tidur di salah satu tempat 

tidur bayi, ia menangis. Anak yatim lebih mudah untuk lupa sampai saudara melihat wajah 

mereka. Mereka lebih mudah untuk melupakan sampai saudara mendengar suara mereka, dan anak 

yatim lebih mudah untuk diabaikan sampai saudara menahan mereka di lengan saudara. Tetapi begitu 

saudara lemah untuk melakukan itu, maka segala sesuatu berubah, dan ini adalah apa yang kita lakukan 

sebagai tubuh Kristus. 

 

Kita melihat kebutuhan mereka, dan kta mendengar tangisan mereka, dan kita memberi  mereka 

harapan. Sekarang perhatikan hal ini: apa yang kita bawa bukanlah suatu harapan kehidupan yang lebih 

baik di Amerika.   Apa yang kita bawa sebagai harapan bukanlah bagian lebih menarik dari Birmingham 

untuk tinggal. Itu bukanlah  harapan yang kita bawa.Jika itu harapan kita bawakan, maka kita telah 

kehilangan seluruh tujuan sebenarnya. Jika tekanan pelayanan yatim adalah untuk membawa anak ke 

rumah-rumah yang bagus dengan barang bagus dan hidup nyaman, maka kita telah kehilangan seluruh 

tujuan pelayanan dan berarti bahwa kita tidak membantu anak yatim sama sekali. 

 

Malaria bersifat membunuh, dan kita harus menolong me.bantu anak-anak yang menderita dan mati 
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karena malaria, tetapi saudara dan saudari, materialisme juga membunuh. Ini berbahaya dan menipu 

dalam kemampuannya untuk membunuh. Dan jadi kita member  mereka harapan, tetapi itu bukan 

pengharapab akan  hal yang lebih dan lebih baik dan kehidupan yang nyaman dan impian Amerika. Kita 

membawa mereka harapan akan seorang Bapa dalam ketinggian yang dapat  membela dan melindungi 

dan menyediakan bagi mereka kebituhan mereka, dan seorang Juruselamat yang mencari mereka dan 

menyelamatkan mereka. Itulah isi pengharapan yang kita bawa. 

 

Dan keindahan adalah, tidak ada seorang anakpun di dunia ini - tidak peduli betapa gelapnya masa lalu 

mereka pada masa lalu keluarga mereka, tidak peduli seberapa redup masa depan mereka terlihat secara 

jasmani, perasaan, tidak peduli seberapa gelap atau redup - tidak ada seorang anak di dunia ini yang 

berada di luar harapan Yesus Kristus.  Itulah sebabnya mengapa kita harus mempedulikan anak-anak 

yatim piatu. Kita  memberi mereka pengharapan sebagai keluarga, sebagai suami-suami dan istri-istri dan 

anak-anak di dalam seluruh ruangan ini, kita membuka rumah kita dan hidup kita dan tangan kita untuk 

menerima anak yatim serta kepedulian    terhadap anak yang hidup tanpa orang tua. 

 

Kita menjadikannya sebuah prioritas direncanakan sebagai sebuah keluarga dan sebagai keluarga orang  

beriman. Dan saudara-saudara warga gereja, ini pelayanan yang sangat besar bagi kita - ini sangat besar 

bagi kita.  Ketika kita bergerak maju sebagai sebuah gereja, ketika datang ke kepedulian anak yatim, 

merawat anak - seperti yang kita lakukan untuk terus maju, maka semakin kita mengadopsi anak sebagai 

keluarga orang beriman, semakin kita mempedulikan anak-anak untuk asuh, semakin anak-anak 

datang ke dalam keluarga orang beriman kita, maka kita akan mengalami berkat bagi kita  dengan anak-

anak menarik, anak yang menakjubkan, anak-anak berharga, setiap orang dari mereka, di tempat ini. 

 

Pada saat yang sama, sebagai sebuah keluarga orang beriman kita juga akan menghadapi tantangan yang 

kita belum pernah dihadapi sebelumnya. Dan pekerja dikalangan anak-anak prasekolah akan menghadapi 

tantangan yang mereka belum dihadapi sebelumnya. Dan pelayanan anak-anak dan pelayanan 

mahasiswa akan menghadapi tantangan yang mereka belum dihadapi sebelumnya. Dan saya belum 

melihat  semua ini  di dalam keluarga orang beriman kita - saya belum melihat ini semua, dan saya 

memuji Allah untuk itu. Ini lebih merupakan persiapan diri sebelumnya, saya ingin kita waspada karena 

saya pikir ini merupakan beberapa tempat di mana musuh bisa dengan mudah menyerang kita. 
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Ketika ada anak-anak yang datang masuk ke dalam keluarga orang beriman kita yang berasal dari latar 

belakang yang berbeda dan mungkin memiliki perjuangan yang berbeda yang menyebabkan mereka 

bertindak berbeda di antara anak-anak prasekolah atau pelayanan anak-anak, saya ingin kita memiliki 

kepastikan untuk menjaga terhadap berpikir, "Saya tidak bisa bekerja dalam prasekolah atau pelayanan 

anak-anak karena saya tidak bisa tahan dengan cara beberapa anak-anak bertingkah laku " Saya ingin kita  

menjaga diri terhadap itu, karena kemuliaan dari Injil adalah bahwa Kristus telah disiapkan  kita, dan itu 

tidak lain hanyalah kesombongan yang akan mengatakan saya tidak bisa tahan dengan orang lain. 

 

Perhatikanlah  bagaimana Injil telah mengubah segalanya! Dan pasti ada yang menjadi godaan bagi orang 

tua untuk mengatakan, "Saya tidak ingin anak-anak saya untuk terlibat dalam ini atau itu di mana mereka 

akan terlibat di sekitar anak-anak lain yang tidak seperti mereka."  Dan saya ingin mendorong kita 

untuk menjaga diri  terhadap itu, dan untuk mengajar anak-anak kita dan keluarga kita untuk hidup 

sesuai dengan Injil, untuk tetap dekat dengan salib dalam cara kita merawat anak yang berada dalam 

kebutuhan. Saya telah  meletakkan di sana pada akhir catatan saudara sebagian dari ungkapan perjanjian 

gereja kita. Saya hanya ingin mengingatkan kita akan hal itu. Ini sangat jelas apa yang dibicarakan, karena 

pada kenyataannya tidak ada salah satu di antarai kita yang bisa melakukan pelayanan kepedulian yatim 

piatu, pelayanan yatim sendirian. Tidak dimaksudkan agar kita sendirian yang  melakukannya. Tidak ada 

keluarga  yang  dimaksudkan untuk melakukannya sendiri. Ini adalah proyek persekutuan gereja kita. Hal 

ini kita sebagai gereja yang melakukannya , sebagai sebuah keluarga orang beriman bersama, mendorong  

satu sama lain untuk mengasihi dan buatan baik; bertemu bersama satu sama lain secara konsisten, 

berdoa untuk satu sama lain secara teratur, melayani satu sama lain tanpa pamrih. Ketika itu terjadi, 

pelayanan kepedulian anak yatim akan mungkin dilakukan sepenuhnya. 

Kita telah  mendengarkan dalam banyak cerita. Kita akan berbagi masing-masing sukacita, saling 

menanggung beban satu sama lain. Kita sangat perlunya. Ada keluarga-keluarga di seluruh ruangan ini, 

keluarga orang  beriman ini, yang membutuhkan seseorang untuk menanggung beban dari beberapa 

perjuangan yang terjadi dengan pelayanan perawatan adopsi atau pengasuhan. Saling mendidik satu 

sama lain melalui pembicaraan kita, marilah kita saling menasihati dengan menjadi contoh, dengan 

rendah hati dan lembut berhadapan satu sama yang lain, menerima koreksi  satu dari yang lain, 

memberikan untuk mendukung gereja, bantuan untuk orang miskin, penyebaran Injil kepada semua 

bangsa. 
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Mari kita  melakukan ini bersama-sama - kita melakukan semua ini bersama-sama. 

 


