
  

  
  

  

 PPssaallmm  8899..2200--3377  [Worship]   
2200  II  hhaavvee  ffoouunndd  mmyy  sseerrvvaanntt  DDaavviidd;;  wwiitthh  mmyy  hhoollyy  ooiill  II  hhaavvee  
aannooiinntteedd  hhiimm;;  2211  mmyy  hhaanndd  sshhaallll  aallwwaayyss  rreemmaaiinn  wwiitthh  hhiimm;;  mmyy  
aarrmm  aallssoo  sshhaallll  ssttrreennggtthheenn  hhiimm..  2222  TThhee  eenneemmyy  sshhaallll  nnoott  
oouuttwwiitt  hhiimm,,  tthhee  wwiicckkeedd  sshhaallll  nnoott  hhuummbbllee  hhiimm..  2233  II  wwiillll  ccrruusshh  
hhiiss  ffooeess  bbeeffoorree  hhiimm  aanndd  ssttrriikkee  ddoowwnn  tthhoossee  wwhhoo  hhaattee  hhiimm..  2244  
MMyy  ffaaiitthhffuullnneessss  aanndd  sstteeaaddffaasstt  lloovvee  sshhaallll  bbee  wwiitthh  hhiimm;;  aanndd  iinn  
mmyy  nnaammee  hhiiss  hhoorrnn  sshhaallll  bbee  eexxaalltteedd..  2255  II  wwiillll  sseett  hhiiss  hhaanndd  oonn  
tthhee  sseeaa  aanndd  hhiiss  rriigghhtt  hhaanndd  oonn  tthhee  rriivveerrss..  2266  HHee  sshhaallll  ccrryy  ttoo  
mmee,,  ''YYoouu  aarree  mmyy  FFaatthheerr,,  mmyy  GGoodd,,  aanndd  tthhee  RRoocckk  ooff  mmyy  
ssaallvvaattiioonn!!''  2277  II  wwiillll  mmaakkee  hhiimm  tthhee  ffiirrssttbboorrnn,,  tthhee  hhiigghheesstt  ooff  
tthhee  kkiinnggss  ooff  tthhee  eeaarrtthh..  2288  FFoorreevveerr  II  wwiillll  kkeeeepp  mmyy  sstteeaaddffaasstt  
lloovvee  ffoorr  hhiimm,,  aanndd  mmyy  ccoovveennaanntt  wwiitthh  hhiimm  wwiillll  ssttaanndd  ffiirrmm..  2299  II  
wwiillll  eessttaabblliisshh  hhiiss  lliinnee  ffoorreevveerr,,  aanndd  hhiiss  tthhrroonnee  aass  lloonngg  aass  tthhee  
hheeaavveennss  eenndduurree..  3300  IIff  hhiiss  cchhiillddrreenn  ffoorrssaakkee  mmyy  llaaww  aanndd  ddoo  
nnoott  wwaallkk  aaccccoorrddiinngg  ttoo  mmyy  oorrddiinnaanncceess,,  3311  iiff  tthheeyy  vviioollaattee  mmyy  
ssttaattuutteess  aanndd  ddoo  nnoott  kkeeeepp  mmyy  ccoommmmaannddmmeennttss,,  3322  tthheenn  II  wwiillll  
ppuunniisshh  tthheeiirr  ttrraannssggrreessssiioonn  wwiitthh  tthhee  rroodd  aanndd  tthheeiirr  iinniiqquuiittyy  
wwiitthh  ssccoouurrggeess;;  3333  bbuutt  II  wwiillll  nnoott  rreemmoovvee  ffrroomm  hhiimm  mmyy  
sstteeaaddffaasstt  lloovvee,,  oorr  bbee  ffaallssee  ttoo  mmyy  ffaaiitthhffuullnneessss..  3344  II  wwiillll  nnoott  
vviioollaattee  mmyy  ccoovveennaanntt,,  oorr  aalltteerr  tthhee  wwoorrdd  tthhaatt  wweenntt  ffoorrtthh  ffrroomm  
mmyy  lliippss..  3355  OOnnccee  aanndd  ffoorr  aallll  II  hhaavvee  sswwoorrnn  bbyy  mmyy  hhoolliinneessss;;  II  
wwiillll  nnoott  lliiee  ttoo  DDaavviidd..  3366  HHiiss  lliinnee  sshhaallll  ccoonnttiinnuuee  ffoorreevveerr,,  aanndd  
hhiiss  tthhrroonnee  eenndduurree  bbeeffoorree  mmee  lliikkee  tthhee  ssuunn..  3377  IItt  sshhaallll  bbee  
eessttaabblliisshheedd  ffoorreevveerr  lliikkee  tthhee  mmoooonn,,  aann  eenndduurriinngg  wwiittnneessss  iinn  
tthhee  sskkiieess..""                              SSeellaahh  

 
  

  

CCoonnssiiddeerr::    [Words]  
TThhiiss  wweeeekk’’ss  rreeaaddiinnggss  aarree  ffrruussttrraattiinngg!!  TThhee  sseelleecctteedd  vveerrsseess  ffrroomm  tthhee  
ppssaallmm  ppaaiinntt  aa  ppiiccttuurree  ooff  KKiinngg  DDaavviidd  aass  GGoodd’’ss  aannooiinntteedd,,  ccrruusshhiinngg  
aanndd  ssttrriikkiinngg  hhiiss  eenneemmiieess,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  eessttaabblliisshh  ppoowweerr..  SSuurree,,  tthheerree  
aarree  ssoommee  wwoorrddss  ooff  wwaarrnniinngg  ffoorr  DDaavviidd’’ss  ddeesscceennddaannttss  wwhhoo  ddeesseerrtt  
GGoodd’’ss  llaaww  aanndd  ccoommmmaannddmmeennttss..  BBuutt  tthhee  lleeccttiioonnaarryy  sseelleeccttiioonn  oommiittss  
tthhee  ssttiinnggiinngg  ccrriittiiqquuee  ooff  aa  tthheeoollooggyy  ooff  ssuucccceessss  aanndd  pprroossppeerriittyy  wwiitthh  
iittss  uunnqquuaalliiffiieedd  ssuuppppoorrtt  ooff  rruulleerrss..  AAss  aauutthhoorr  DDaavviidd  PPlleeiinnss  hhaass  

ppooiinntteedd  oouutt,,  wwee  nneeeedd  ttoo  rreeaadd  tthhee  wwhhoollee  ooff  PPssaallmm  8899  iinn  oorrddeerr  ttoo  
ooffffeerr  aa  wwoorrdd  tthhaatt  hheellppss  uuss  ""ccooppee  wwiitthh  aanndd  eexxppoossee  tthhee  uunnssttaabbllee  
nnaattuurree  ooff  oouurr  ppoolliittiiccaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  iinnssttiittuuttiioonnss..""  

TThhee  sseeccoonndd  ffrruussttrraattiinngg  rreeaaddiinngg  iiss  tthhee  ggoossppeell——tthhee  gguuttss  aarree  ttaakkeenn  
oouutt!!  PPeerrhhaappss  tthhee  lleeccttiioonnaarryy  ccoommppiilleerrss  aarree  sseeeekkiinngg  ttoo  ddrraaww  uuss  ttoo  
tthhiinnkk  aabboouutt  rreeccoonncciilliiaattiioonn,,  tthhee  tthheemmee  ooff  tthhee  EEpphheessiiaannss  ppaassssaaggee..  IIff  
ssoo,,  wwhhaatt  kkiinndd  ooff  rreeccoonncciilliiaattiioonn??  

TThhee  ppooiinntt  ooff  tthhee  eevveennttss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ccrroossssiinngg  iiss  ttoo  
iilllluussttrraattee  jjuusstt  hhooww  ddiiffffiiccuulltt  rreeccoonncciilliiaattiioonn  iiss..  TThhee  ssttoorryy  iiss  aabboouutt  
GGoodd  wwaannttiinngg  ttoo  rreeccoonncciillee  JJeeww  aanndd  GGeennttiillee  ((GGaallaattiiaannss  33::2288))..  AAnndd  
tthhee  ssttoorriieess  rreevveeaall  tthhee  ttrruuee  ddiiffffiiccuullttyy  ooff  aacccceeppttiinngg  ssuucchh  aa  vviissiioonn..  
JJeessuuss  hhaass  bbeeeenn  aalloonnee  pprraayyiinngg  wwhhiillee  tthhee  ddiisscciipplleess  ssttrruuggggllee  wwiitthh  tthhee  
bbooaatt  iinn  tthhee  ssttoorrmm..  HHee  ccoommeess  ttoo  tthheemm  iinn  tthhee  ccrriissiiss  nnoott  aass  aa  mmiirraaccllee  
ooff  ggrraaccee  oovveerr  nnaattuurree,,  ttoo  pprroovvee  hhee  ccaann  wwaallkk  oonn  wwaatteerr,,  bbuutt  rraatthheerr  
aass  aa  ggrreeaatteerr  mmiirraaccllee::  tthhee  vviissiioonn  ooff  aa  rreeccoonncciilleedd  hhuummaanniittyy..  

BBuutt  ssuucchh  rreeccoonncciilliiaattiioonn  iiss  ccoossttllyy,,  eevveenn  iiff  
tthhee  rreessuulltt  iiss  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  ssiinnggllee  
NNeeww  HHuummaanniittyy,,  aass  hhaappppeennss  iinn  CChhrriisstt  
JJeessuuss  tthhrroouugghh  tthhee  ccrroossss  ((EEpphheessiiaannss  
22::1133--1166))..  JJeessuuss’’  aaccttiioonn  ooff  ffeeeeddiinngg  tthhee  
JJeewwiisshh  ppoooorr,,  bbyy  ttaakkiinngg  aavvaaiillaabbllee  
rreessoouurrcceess  aanndd  oorrggaanniizziinngg  aa  sshhaarriinngg,,  iiss  aa  
pprraaccttiiccaall  ccrriittiiqquuee  ooff  tthhee  ssyysstteemm  tthhaatt  
oopppprreesssseess..  FFrroomm  tthhaatt  ccoommmmuunnaall  yyeett  pprrooffoouunnddllyy  ccrriittiiccaall  aacctt,,  JJeessuuss  
ppaavveess  tthhee  wwaayy  ffoorr  rreeccoonncciilliiaattiioonn  bbeettwweeeenn  JJeeww  aanndd  GGeennttiillee..  WWee  
sshhoouulldd  nnoottee  tthhaatt  hhee  ffeeeeddss  aa  ssiimmiillaarr  GGeennttiillee  ccrroowwdd  pprriioorr  ttoo  tthhee  
ccoonncclluussiioonn  ooff  hhiiss  mmiissssiioonn  iinn  tthhaatt  rreeggiioonn  ((MMaarrkk  88::11--1100))..  

RReefflleeccttiioonn  aanndd  AAccttiioonn  
WWhhaatt  ssttoorrmmss  ddoo  yyoouu  ffaaccee  iinn  ""rreeaacchhiinngg  tthhee  ootthheerr  ssiiddee""  ooff  aa  
rreeccoonncciilleedd  hhuummaanniittyy??  HHooww  ddooeess  yyoouurr  wwoorrsshhiipp  ccrriittiiqquuee  tthhee  
ddoommiinnaanntt  tthheeoollooggyy  ooff  ssuucccceessss  aanndd  uunnqquueessttiioonniinngg  ssuuppppoorrtt  ooff  
rruulleerrss??    
  

[Scripture]  EEpphheessiiaannss  22..1111--1133  
1111  SSoo  tthheenn,,  rreemmeemmbbeerr  tthhaatt  aatt  oonnee  ttiimmee  yyoouu  GGeennttiilleess  bbyy  bbiirrtthh,,  

ccaalllleedd  ""tthhee  uunncciirrccuummcciissiioonn""  bbyy  tthhoossee  wwhhoo  aarree  ccaalllleedd  ""tthhee  
cciirrccuummcciissiioonn""  ----aa  pphhyyssiiccaall  cciirrccuummcciissiioonn  mmaaddee  iinn  tthhee  fflleesshh  bbyy  

hhuummaann  hhaannddss----1122  rreemmeemmbbeerr  tthhaatt  yyoouu  wweerree  aatt  tthhaatt  ttiimmee  
wwiitthhoouutt  CChhrriisstt,,  bbeeiinngg  aalliieennss  ffrroomm  tthhee  ccoommmmoonnwweeaalltthh  ooff  IIssrraaeell,,  

aanndd  ssttrraannggeerrss  ttoo  tthhee  ccoovveennaannttss  ooff  pprroommiissee,,  hhaavviinngg  nnoo  hhooppee  
aanndd  wwiitthhoouutt  GGoodd  iinn  tthhee  wwoorrlldd..  1133  BBuutt  nnooww  iinn  CChhrriisstt  JJeessuuss  yyoouu  

wwhhoo  oonnccee  wweerree  ffaarr  ooffff  hhaavvee  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  nneeaarr  bbyy  tthhee  bblloooodd  
ooff  CChhrriisstt..  


