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Selamat pagi.  Marilah kita buka Alkitab kita di kitab Amos.  Kitab Amos, jikalau Saudara tidak tahu 

dimana letaknya, tidak apa-apa.  Kebanyakan orang tidak tahu kitab Amos.  Bukalah kitab Yehezkiel, 

Yesaya, Yehezkiel, kitab-kitab semacamnya, nabi-nabi yang lebih lama, dan teruskan usaha Saudara ke 

sebelah kanan, maka Saudara akan sampai ke kitab Daniel, kemudian Hosea, kemudian Yoel, dan 

akhirnya kitab Amos.  Maka kita akan melihatnya pagi ini ketika kita 

melanjutkan apa yang telah dimulai oleh David Minggu lalu, kita akan melihat dua nabi yang disebut 

sebagai nabi-nabi kecil. 
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Mereka dipanggil nabi-nabi kecil bukan karena Saudara mempunyai semacam persatuan nabi-nabi besar 

seperti Yesaya dan Yeremia dan Daniel, lalu persatuan nabi-nabi kecil seperti Amos, Yoel, dan Yunus, 

tetapi agaknya benar-benar lebih banyak yang dilakukan dengan panjangnya daripada hal-hal yang lain, 

tetapi mereka disebut sebagai nabi-nabi kecil.  Kadang-kadang kitab-kitab itu disebut Kitab Dua Belas.  

Kitab—kitab tersebut berjumlah 12 kitab.  Maka, pagi ini kita akan melihat dua diantaranya yaitu kitab 

Amos dan Hosea. 

 

Jika Saudara pernah membaca  semua nabi-nabi kecil, maka Saudara akan menyadari bahwa membaca 

kitab-kitab tersebut di dalam Alkitab bukanlah yang paling mudah, maka Martin Luther sekali berkata 

tentang nabi-nabi kecil ini.  Dia berkata, “Mereka memiliki cara bicara yang aneh, seperti orang yang, 

daripada beralih dari cara yang sudah teratur, berkelana dari satu hal ke hal berikutnya sehingga Saudara 

tidak dapat memahami mereka atau melihat apa mereka cari.”  Dan saya berpikir, “Ini merupakan 

catatan yang menguatkan saya.” 

 

Maksud saya, Saudara tahu, Saudara hanya seperti sumber air, mata air, reformasi.  Dia tidak dapat 

dipahami, sehingga kita tidak hanya akan mempelajari satu nabi.  Baiklah, pagi ini kita akan mempelajari 

dua nabi.  Maka marilah kita melihat Amos dan Hosea.  Saya ingin kita mulai dengan satu pertanyaan pagi 

ini.  Satu pertanyaan yang sering kita tanyakan, pertanyaan yang sederhana, “Apa yang orang lain 

pikirkan tentang kita?”  Apa yang orang lain pikirkan tentang kita? 

 

Saya membaca satu orang yang berkata mengenai pertanyaan tersebut, “Ini sebenarnya bukan persoalan 

penting sampai Saudara memikirkan tentang pertanyaan tersebut.  Mengapa Saudara harus mandi setiap 

hari?  Mengapa Saudara harus menyikat gigi?  Mengapa Saudara harus membeli pakaian yang lebih 

baik—pakaian yang paling baik yang bisa Saudara usahakan?  Mengapa Saudara membeli mobil terbaik 

yang bisa Saudara usahakan atau tinggal di lingkungan yang paling enak yang bisa Saudara usahakan 

untuk tinggal?  Mengapa Saudara berbicara satu cara di rumah dan kemudian berbicara cara yang lain di 

depan umum?  Ini seperti kita tidak meninggalkan masa-masa remaja kita yang penuh tekanan yang 

tajam.” 
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Sekarang, saya akan berkata, ada tekanan yang tajam yang baik.  Sikatlah gigimu, ini merupakan tekanan 

yang baik, bukan?  Maksud saya, mandi adalah sesuatu yang baik.  Semua itu merupakan tekanan yang 

positif, tekanan sosial, tetapi meskipun begitu, berkata, “Kita secara konstan kuatir dengan apa yang 

orang lain—apa yang orang lain pikirkan tentang kita.”  Maka kita menemukan diri kita sendiri, dikatakan, 

banyak ketakutan-ketakutan, takut dipikir kita gagal, takut membuat kesalahan, takut direndahkan orang 

lain, takut kelihatan bodoh, atau takut ditolak, semuanya ini karena kita kuatir dengan apa yang orang 

lain percayai atau apa yang orang lain pikirkan tentang kita.” 

 

Pagi ini saya akan mengajukan kepada Saudara, dimana ada satu pertanyaan paling penting yang harus 

kita tanyakan, bukan, “Apa yang orang lain pikirkan tentang kita?”  bukan apa yang dipikirkan orang lain, 

seperti yang saya katakan, sehingga berdasarkan pertanyaan tersebut, hidup kita kemudian diatur oleh 

apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita, sehingga kita selalu mereponi apa yang orang lain pikirkan 

atau apa yang dipercaya orang lain tentang diri kita.  Daripada, mengapa seharusnya hidup kita tidak 

diatur oleh pertanyaan yang sederhana ini, “Apa yang Allah pikirkan tentang kita?” 

 

Dan nabi-nabi kecil dan semua nabi-nabi, benar-benar, melayani kita sedemikian baik, sehingga kita 

dapat mendengar apa yang Allah pikirkan tentang umat-Nya.  Saudara perhatikan ketika Saudara sampai 

ke nabi-nabi kecil, maka akan ada perbedaan yang riil.  Jika Saudara membaca 1 Samuel, 2 Samuel, 1 & 2 

Raja-raja, Tawarikh, Saudara tahu, semuanya semacam sebuah narasi.  Ada seorang narator, dan dia 

membiarkan kita dengan apa yang telah terjadi.  Raja ini melakukan ini, raja ini melakukan ini, tetapi 

ketika Saudara sampai ke nabi-nabi, berkali-kali apa yang Saudara dengar adalah pidato orang pertama 

sehingga Allah sendiri berbicara dan berkata, “Saya tidak akan.  Saya benci ini.  Saya memandang rendah 

hal ini.  Saya mengasihi ini,”  maka Saudara mendengar suara Allah berbicara tentang umat-Nya.  Kita 

akan mendengar apa yang Allah pikirkan tentang kita. 

 

Maka apa yang ingin saya kerjakan pagi ini ketika kita melihat kepada dua nabi ini, dan ini semacam 

tantangan untuk dipikirkan, oke, bagaimana kita akan melihat kepada kedua nabi tersebut dalam jarak 

waktu yang kita miliki, tetapi ketika kita melihat kedua nabi tersebut yaitu Amos dan Hosea, pagi ini apa 



 

Página (Page)4 

 

yang ingin saya lakukan oleh anugerah Allah ketika kita melihat ke dalam Firman-Nya, saya ingin memberi 

Saudara sebuah visi Allah seperti yang Dia gambarkan dalam Firman-Nya. 

 

Saya ingin menunjukkan kepada Saudara, Allah-Nya Amos, yang tinggi dan mulia, kudus dan benar dan 

adil, yang tidak akan menyetujui dosa dengan cara apapun juga, yang akan menghakimi dosa dengan 

semua keburukannya, untuk melukis bagi Saudara sebuah gambar Allah dalam diri Amos, kokoh dalam 

kekudusan-Nya dan kemudian pada saat yang sama, untuk melukis bagi Saudara sebuah gambar Allah 

dalam diri nabi Hosea, Allah, ya, yang tetap kokoh dalam kekudusan-Nya tetapi juga Allah yang tak henti-

hentinya mengasihi, Allah yang dimuliakan tinggi di atas semua orang tetapi pada saat yang sama Allah 

yang mengejar umat-Nya dengan kasih-Nya.  Dan kemudian saya ingin mengambil kesan-kesan tersebut, 

untuk menunjukkan mereka kepada Kristus, yang merupakan kesan yang persis dari kemuliaan Allah, 

yang merupakan pancaran kemuliaan Allah, dan kemudian untuk menunjukkan kepada Saudara 

bagaimana semua itu saling silang menyilang dengan kehidupan kita. 

 

Baiklah, maka saya ingin memberi Saudara dua visi Allah dan menunjukkan kepada Saudara bagaimana 

kedua visi tersebut saling silang menyilang dengan kehidupan kita, visi yang satu ditarik dari kitab Amos.  

Maka Saudara mendapatkan visi tersebut dalam kitab Amos.  Pertama-tama, Saudara perlu mengerti 

konteks dimana kita berbicara tentang kekudusan Allah yang kokoh dalam kitab Amos.  Saudara perlu 

memahami latar belakangnya. 

 

Amos adalah seorang nabi, seperti nabi-nabi yang lain, yang dibangkitkan.  Dia sebenarnya  adalah 

seorang gembala.  Dia tidak bermaksud menjadi seorang nabi, tetapi Allah memanggilnya keluar dari kota 

yang disebut kota Tekoa, maka Amos dibangkitkan di kerajaan utara.  Jika Saudara tahu sesuatu 

mengenai sejarah Israel, Saudara mengetahuinya sesudah pemerintahan Salomo, kerajaan terbagi, dan 

Saudara mendapati kerajaan utara, yang seringkali dinamakan Israel atau Efraim, dan kemudian Saudara 

mendapati kerajaan selatan, yang sringkali dinamakan kerajaan Selatan atau Yehuda. 

 

Amos adalah nabi dari kerajaan utara, yang pertamanya, setidak-tidaknya, jauh lebih kejam dari pada 

kerajaan selatan.  Maka Allah membangkitkan Amos untuk menjadi nabi di kerajaan utara, dan kita 
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melihat dalam konteks pelayanannya dimana Amos bernubuat selama masa ketidakadilan yang hebat 

secara sosial.  Masa dimana terjadi ketidakadilan yang hebat secara sosial. 

 

Baiklah, seperti apa jamannya Amos itu?  Satu hal, pada waktu itu orang-orang miskin ditekan.  Pada 

waktu itu terjadi ketidakadilan secara sosial, kita melihat bahwa orang-orang miskin ditekan.  Yang 

menarik adalah ketika Saudara membaca seluruh kitab Amos, maka Saudara akan melihat latar belakang 

kitab ini.  Kita menemukan bahwa Amos bernubuat bukan hanya selama masa ketidakadilan yang luar 

biasa secara sosial tersebut, tetapi juga terjadi masa kemakmuran yang luar biasa. 

 

Israel telah keluar dari masa dimana mereka secara terus-menerus diserang oleh bangsa Asiria dari 

sebelah utara, dan demikian pada masa tertentu dalam kehidupan Amos, bangsa Asiria menjadi mundur.  

Dan karena mereka telah mundur, mereka tidak selalu menghindari penyerbuan, dan selanjutnya mereka 

tidak membayar pajak.  Mereka tidak membayar upeti, demikianlah  semua ini diperbolehkan bukan 

hanya untuk mereka yang kelas menengah yang bertumbuh subur tetapi juga kelas atas yang kaya, 

sehingga terjadi kelimpahan yang luar biasa, kemakmuran yang hebat, seperti jaman kita sekarang ini. 

 

Maka kita berkali-kali melihati dalam kitab Amos bahwa hal utama yang dia serang, dosa utama yang dia 

kutuk adalah hanya satu hal ini, penindasan terhadap orang-orang miskin, dan kita melihat dosa ini 

disebutkan sebanyak enam kali dalam kitab Amos.  Saudara mungkin ingin mencatat beberapa referensi 

ini.  Saudara bisa kembali lagi dan melihatnya kembali nanti, tetapi Amos 2:7, kita akan melihatnya.  

“Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara.”  

Amos 5:11, “Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum 

dari padanya.”  Amos 5:12, “Sebab Aku tahu, bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu 

berjumlah besar, hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang 

mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang.”  Amos 8:4, “Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak 

orang miskin, dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini,” atau Amos 8:6, “supaya kita 

membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut; dan menjual terigu 

rongsokan?"  Mereka membeli orang-orang miskin, menjual mereka, menodai keadilan untuk sepasang 

kasut. 
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Ini menarik.  Bukan hanya para pria yang ikut terlibat, yang secara khusus menjadi kasus dalam 

masyarakat semacam itu, tetapi para wanita juga terlibat.  Lihatlah Amos pasal 4.  Ini merupakan salah 

satunya—ini merupakan salah satu perikop kesukaan saya dalam kitab Amos, karena perumpamaannya 

sedemikian kaya.  Dan dalam Amos 4:1, kita melihat yang terlibat bukan hanya para pria.  Tetapi para 

wanita pun ikut menindas orang-orang miskin,”  dan dengarkan apa yang dikatakan Allah tentang 

mereka. 

 

Dia berkata, "Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan, yang ada di gunung Samaria, yang memeras 

orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu: bawalah ke mari, 

supaya kita minum-minum!”  Basan adalah sebuah wilayah yang dikenal karena binatang-binatangnya 

yang sehat dan anak-anak sapi yang gemuk-gemuk dan karena sapi-sapi jantan yang gemuk-gemuk.  

Benar-benar tidak perlu trik untuk menafsirkannya. 

 

Saudara tahu, apa yang dimaksud Allah ketika Dia mengatakan bahwa mereka adalah lembu-lembu dari 

Basan?  Memanggil seorang wanita dengan sebutan lembu yang gemuk bukan merupakan pujian.  Sama 

sekali bukan.  Ini belum pernah terjadi, mungkin belum pernah terjadi.  Sebutan ini selalu merupakan 

hinaan, tetapi sesungguhnya mereka benar-benar seperti lembu Basan.  Mereka hanya menggemukkan 

diri sendiri, secara harafiah dan secara kiasan.  Mereka menggemukkan diri mereka sendiri sementara 

saudara-saudara mereka dalam komunitas Israel, bangsa Israel sedang mengalami kelaparan mau mati. 

Apakah Saudara tahu apa yang menampar saya ketika saya membaca kitab Amos ini, apa yang menampar 

saya dan membuat kita benar-benar merasa takut adalah bahwa Amos bukan hanya menubuatkan 

selama masa ketidakadilan secara sosial dan secara luar biasa tersebut.  Dia juga menubuatkan selama 

masa aktivitas keagamaan yang luar biasa.  Nubuat tersebut bukan hanya ketidakadilan secara sosial yang 

sedang terjadi dalam jaman Amos, tetapi juga terjadi pada waktu aktivitas keagamaan yang luar biasa. 

 

Mari kita lihat bersama-sama  Amos 5:21-23.  Amos 5:21-23.  Ini benar-benar merupakan salah satu 

perikop yang paling dalam di dalam seluruh kitab Amos.  Perikop ini persisnya menyoroti apa yang 

selanjutnya terjadi ketika mereka menyembah Allah, dan pada saat yang sama mereka menginjak-injak 
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kepala  orang-orang lemah ke dalam debu.  Dengarkan apa yang dikatakan Tuhan dalam pasal 5:22.  Dia 

berkata, “"Aku membenci, Aku menghinakan perayaanmu dan Aku tidak senang kepada perkumpulan 

rayamu.  Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepada-Ku korban-korban bakaran dan korban-

korban sajianmu, Aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, Aku tidak mau 

pandang.     Jauhkanlah dari pada-Ku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau Aku 

dengar.” 

   

Kita melihat bahwa mereka menyanyikan puji-pujian bagi Allah, menyanyikan penyembahan bagi Allah, 

bahwa mereka berdoa, bahwa mereka mempersembahkan uang mereka.  Mereka mempersembahkan 

harta milik mereka.  Mereka berkumpul bersama-sama, bersekutu di hadapan Allah.  Mereka 

menjalankan hari Sabat.  Mereka melakukan semua hal yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama 

pada jaman mereka, pada masa mereka, dalam kebudayaan mereka, dan pada saat yang sama mereka 

menodai keadilan dan menindas orang-orang miskin. 

  

Saya ingin Saudara memperhatikan apa yang Allah katakan dalam ayat 21.  Dia tidak berkata, “Baiklah, 

Aku hanya akan mengabaikannya.  Tidak jadi masalah bagi-Ku.  Lakukan apa yang ingin kamu lakukan.”  

Tuhan tidak berkata seperti itu, tetapi mengatakan kata-kata yang aktif, yang bersemangat.  Lihatlah apa 

yang Dia katakan dalam ayat 21.  Dia berkata, “Aku membenci.  Aku menghinakan.”  Garisbawahi bagian 

ini.  “Aku menghinakan, Aku menghinakan perayaanmu dan Aku tidak senang kepada perkumpulan 

rayamu.”  Semua yang mereka lakukan, tidak ada artinya tetapi hanya merupakan kegaduhan bagi Allah, 

yang membangkitkan kemarahan-Nya. 

 

Maka semua ini membuat kita sungguh-sungguh mengerti bagaimana Amos memperingatkan bangsa 

Israel.  Secara sederhana bagaimana Amos memperingatkan mereka.  Dia berkata bahwa Allah menuntut 

keadilan dari umat-Nya.  Dalam terang dari semua yang mereka lakukan, Amos muncul di depan layar.  

Dia mengatakan bahwa Allah menuntut keadilan dari umat-Nya.  Dia mengatakannya berkali-kali dalam 

kitab Amos, tetapi ada satu tempat dimana pesan ini benar-benar menggema kembali dengan lebih jelas 

dari pada di bagian-bagian lain.  Faktanya, tidak diragukan lagi menjadi ayat yang paling terkenal dari 

semua ayat di kitab Amos, yaitu Amos 5:24.  Amos 5:24.  Mungkin Saudara ingin menulisnya diluar 

catatan Saudara.  Maka Saudara benar-benar ingin mengatakan, “Tentang apa sih kitab Amos itu?”  ini 
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semacam garis bawah dari kitab Amos.  Sekali lagi dia berkata, “Jauhkanlah dari pada-Ku keramaian 

nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau Aku dengar.  Tetapi inilah yang Aku inginkan.  Dia 

berkata, “Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu 

mengalir." 

 

Kalau dikatakan dengan cara lain, Tuhan mengatakan—Dia berkata demikian, “Aku mencintai kekudusan.  

Aku mencintai kebenaran.  Aku mencintai keadilan.  Semua itu yang Aku inginkan dari umat Allah.  Aku 

tidak mau dengan kemunafikanmu.”  Dengarkan, ini bukan berarti bahwa umat Allah adalah orang-orang 

ateis, tetapi mereka adalah orang-orang munafik, dan Allah berkata, mengenai mereka, mengenai 

aktivitas mereka, Dia berkata, “Aku membencinya, Aku menghinakannya, dan Aku akan membawa 

keadilan.” 

Dia tidak hanya menuntut keadilan, tetapi Dia berkata bahwa Dia akan membawa keadilan kepada umat-

Nya.  Allah membawa keadilan kepada umat-Nya,  dan inilah yang mungkin menjadikan ayat ini lebih dari 

ayat-ayat yang lain dalam kitab Amos dimana Saudara benar-benar melihat kesan tersebut.  Tangkaplah 

cita rasa kekuatan di balik kesan-kesan tersebut dimana Amos membawa serta penghakiman Allah di sini 

di dalam kitab ini. 

 

Dalam pasal 1:2, dikatakan bahwa Tuhan mengaum seperti singa, dimana padang-padang, tempat-

tempat yang datar bergoncang, dan gunung-gunung menjadi layu di hadapan-Nya.  Dikatakan dalam 

pasal 3 bahwa Tuhan itu seperti seekor singa yang menangkap mangsa-Nya.  Dalam pasal 5, Dia seperti 

beruang, beruang yang sedang marah.  Seseorang yang lari dari singa, mereka lari menuju beruang yang 

marah, seperti iblis yang menangkap musuh-Nya. 

 

Kemudian kita sampai ke salah satu bagian yang paling jelas dari penghakiman di dalam seluruh Alkitab 

dan dari kebenaran dimana dosa tidak akan diampuni dan tidak akan lolos dari penghakiman, ini 

ditemukan dalam kitab Amos pasal 9.  Dosa tidak akan diampuni, tidak akan lolos dari penghakiman, dan 

kita melihat semua ini lagi di seluruh kitab Amos, tetapi kita melihat dengan sangat jelas di dalam kitab 

Amos pasal 9.  Pasal ini merupakan pasal yang mengerikan, mari kita bersama-sama membaca bagian ini. 
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Lihatlah apa yang dikatakan Amos.  Dia berkata, “Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah, dan Ia berfirman 

(dan ini Tuhan yang mengatakan) : "Pukullah hulu tiang dengan keras, sehingga ambang-ambang 

bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan Kubunuh 

dengan pedang,” seolah-olah gempa bumi tidak cukup.  Dia berkata, “Aku akan membunuh mereka 

dengan pedang. Tidak seorangpun dari mereka akan dapat melarikan diri,”  dan perhatikan bagian ini di 

Alkitab Saudara, “Tidak seorangpun dari mereka akan dapat meluputkan diri.” 

 

Apakah kita percaya bahwa kita akan luput dari penghakiman Allah?  Amos mengatakan bahwa tidak ada 

seorangpun yang akan bisa meluputkan diri dari penghakiman Allah.  Ayat 2, “Sekalipun mereka 

menembus sampai ke dunia orang mati, tangan-Ku akan mengambil mereka dari sana.”  Dengan kata 

lain, jika mereka turun ke bawah, Aku akan mendapatkan mereka.  Ayat 3 – ayat 2 lagi, “Sekalipun 

mereka naik ke langit, Aku akan menurunkan mereka dari sana.”  Ayat 3, “Sekalipun mereka bersembunyi 

di puncak gunung Karmel, Aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana; sekalipun mereka 

menyembunyikan diri terhadap mata-Ku di dasar laut, Aku akan memerintahkan ular untuk memagut 

mereka di sana.” 

 

Ayat 4, “Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, Aku akan 

memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mata-Ku kepada 

mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka."       Tuhan ALLAH semesta alamlah 

yang menyentuh bumi, sehingga bergoyang, dan semua penduduknya berkabung, dan seluruhnya naik 

seperti sungai Nil, dan surut seperti sungai Mesir; yang mendirikan anjung-Nya di langit dan mendasarkan 

kubah-Nya di atas bumi; yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi—

TUHAN itulah nama-Nya.”  Bagian ini benar-benar merupakan detak jantung kitab Amos, benar-benar 

klimaks dari seluruh cerita. 

 

Ini merupakan visi Allah yang ditinggalkan Amos bagi kita, bahwa Allah bukan, untuk mengajukan syarat-

syarat kita, Allah bukanlah kakek yang terlalu pemurah yang hanya melihat dosa-dosa yang dilakukan 

cucu-cucunya dan hanya tertawa melihatnya dan berkata, “Oh, baiklah, tidak apa-apa, ya namanya anak-

anak, ya begitulah.”  Tetapi, kita melihat dalam seluruh kitab Amos, pelukisan demi pelukisan dimana 

Allah meresponi dosa.  Dia mengaum seperti singa.  Dia seperti beruang yang marah, api yang 



 

Página (Page)10 

 

menghanguskan.  Dia adalah banjir yang menyapu bersih semua korban-Nya.  Dia adalah suara yang 

melelehkan gunung-gunung. 

Dia adalah, seperti yang kita lihat dalam catatan kita bahwa Dia tidak henti-hentinya di dalam kekudusan-

Nya, bahwa Dia kokoh di dalam kekudusan-Nya, bahwa Allah adalah kudus sehingga tidak dapat didekati, 

dan disinilah saya ingin kita benar-benar mengingat akan apa yang telah dikatakan Amos kepada kita.  

Dan ketika kita membaca bagian ini, dan kita bisa membaca bagian selanjutnya, dan kita berkata semua 

ini gambaran akan kekudusan Allah, dimana Allah menginginkan keadilan.  Dia menginginkan kebenaran.  

Dia rindu umat-Nya melakukan kehendak-Nya.   Disinilah saya rindu kita bisa menerapkan dan 

mendengarkan pesan Amos, tetapi di bagian ini juga saya ingin kita sangat berhati-hati. 

 

Saudara berkata, “Apa maksud anda?”  Saya percaya ketika kita sampai ke kitab seperti Amos ini dengan 

segala tuntutan-tuntutannya, jika kita tidak berhati-hati, gerakan hati kita yang pertama mungkin 

membaca dan melakukannya dengan lebih baik, ketika kita sampai ke kitab Amos, kita percaya bahwa 

pesan Amos bagi kita secara sederhana adalah bahwa bangsa Israel tidak memperhatikan orang-orang 

miskin.  Tetapi Tuhan memperhatikan.  Bahwa Israel tidak memperhatikan tentang pemutarbalikan 

keadilan.  Tetapi Tuhan memperhatikan.  Bahwa bangsa Israel tidak memperhatikan orang-orang miskin 

yang ada di antara mereka, tetapi Tuhan yang akan memperhatikan mereka. 

 

Dengarkan saya, Saudara-Saudara.  Semua itu adalah hal-hal yang baik.  Kita harus memperhatikan 

orang-orang miskin yang ada diantara kita, mereka yang membutuhkan.  Kita harus memperhatikan 

penegakan keadilan.  Semua itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita mempelajari kitab 

Amos.  Daripada melihat dan membaca dan melakukan, saya menyarankan Saudara bahwa gerakan hati 

saya yang pertama, Saudara harus membaca dan memperhatikannya dengan lebih baik, bukan membaca 

dan melakukan dengan lebih baik, tetapi pertama Saudara harus membaca dan memperhatikan dengan 

lebih baik. 

 

Saudara berkata, “Apa maksud anda dengan memperhatikan dengan lebih baik?”  Memperhatikan yang 

pertama bahwa dosa kita melawan Allah adalah sesuatu yang gawat dan serius, untuk memperhatikan 

bahwa dosa-dosa kita melawan Allah adalah dosa yang serius.  Apakah Saudara mengerti bahwa ketika 
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kita berdosa melawan Allah bukan hal yang kecil?  Saudara tahu, kita berbicara tentang hal-hal seperti 

bohong putih.  Bohong putih itu tidak ada.  Semua dosa melawan Allah, semua dosa melawan Allah, 

membangkitkan kemarahan-Nya. 

 

Tidak ada yang dianggap kecil ketika kita berdosa melawan Allah.  Kita bisa melihat ke dalam kitab ini dan 

berkata, “Baiklah, anda tahu, mereka tidak peduli dengan orang-orang miskin.  Mereka tidak peduli 

dengan mereka yang membutuhkan.  Mereka tidak memperhatikan keadilan.  Tetapi syukurlah kalau 

semua ini tidak terjadi dalam kehidupan saya.  Saya mengasihi mereka yang miskin, dan saya mengasihi 

mereka yang membutuhkan dan saya mencintai keadilan.” 

 

Saudara-saudara, mungkin ada kelemahan yang mereka miliki yang kita tidak miliki, tetapi saya 

meyakinkan Saudara ada kelemahan yang kita miliki yang juga tidak dimiliki mereka.  Ada ribuan cara 

dimana kita secara terus-menerus, hari lepas hari, mengecewakan kemuliaan Allah.  Meskipun dengan 

usaha-usaha kita yang terbaik, kita akan selalu menjadi milik kita sendiri, terpisah dari Kristus, orang-

orang berdosa dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. 

 

Kita adalah orang-orang berdosa terus dan terus, yang kemudian menggusarkan kita supaya kita melihat, 

untuk melihat bukan hanya dosa-dosa kita melawan Allah adalah serius tetapi untuk memperhatikan di 

dalam terang tersebut bahwa kebutuhan kita akan Kristus adalah besar, untuk melihat  bukan hanya dosa 

kita melawan Allah adalah serius.  Berdoa melawan Allah bukanlah hal yang sepele, tetapi pahami ini, 

lihatlah bahwa kebutuhan kita akan Kristus itu besar.  Saya ingin kita melihat.  Saya rindu di dalam 

kehidupan saya sendiri, bisa melihat dosa saya seperti Tuhan melihatnya. Saya rindu untuk membenci 

kemunafikan, saya ingin melihatnya.  Saya rindu kita semua melihat dosa-dosa kita, saya rindu kita semua 

melihat cara kita menghilangkan kemuliaan Allah, tetapi saya tidak mau tetap tinggal disana, di dalam 

dosa.  Sungguh, saya tidak mau meninggalkan Sauadra disana, di dalam dosa. 

 

Dengarkan apa yang dikatakan Luther.  Luther berkata, “Jadilah orang berdosa.”  Saudara berkata, “Apa?  

Tunggu sebentar.  Apa?  Menjadi orang berdosa?”  Luther berkata, “Jadilah orang berdosa, dan biarkan 
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dosa-dosamu menjadi kuat.”  Dengan kata lain, pikirkan dalam-dalam tentang dosa Saudara.  Kenali 

beratnya.  Kenali gravitasinya. Ketahuilah kebencian yang Allah rasakan terhadap dosa.  Dia berkata, 

“Jadilah orang berdosa, dan biarkan dosa-dosamu menjadi kuat, tetapi biarkan kepercayaanmu kepada 

Kristus menjadi semakin kuat.”  Dia berkata, “Jadilah orang berdosa, dan biarlah dosa-dosamu menjadi 

kuat.”  Pikirkan beban yang berat dari dosa-dosa tersebut, tetapi jangan berhenti disini.  Luther berkata, 

“Tetapi biarkan percayamu kepada Kristus menjadi semakin kuat, dan bersukacitalah di dalam Kristus, 

yang menang atas dosa, atas maut, dan atas dunia.” 

  

Saya ingin kita mengakui dosa-dosa kita, tetapi mengakui dosa-dosa kita, dengarkan, pengakuan Kristen 

bukan hanya, “Kami telah berdosa melawan Allah.”  Setidak-tidaknya seperti itu, tetapi itu tidak cukup.  

Ada orang-orang di seluruh dunia yang dapat mengatakan seperti itu.  Terpisah dari Allah, mereka dapat 

mengatakan, “Kami telah berdosa melawan Allah.”  Pengakuan Kristen termasuk kita telah berdosa 

melawan Allah, dan termasuk juga kita sungguh-sungguh membutuhkan Yesus, dan inilah yang Allah ingin 

kita perhatikan. 

 

Pertama, apa yang pertama kita ambil dari kitab ini, ya, ada hal-hal yang dapat kita lakukan, tetapi apa 

yang kita ambil pertama adalah apa yang belum kita lakukan.  Tidak semua hal yang telah kita lakukan, 

tetapi apa yang pertama kita ambil adalah semua hal yang telah dilakukan oleh Yesus, dimana Yesus 

adalah Anak Allah yang taat secara sempurna tetapi bangsa Israel tidak pernah taat dan bahwa kita tidak 

pernah taat, dan kemudian mengetahui bahwa hal itu dapat menyebabkan kita dapat berkata ya, dosa 

kami sangat besar tetapi Juruselamat kami jauh lebih besar. 

 

1 Yohanes 1:9 mengatakan, “Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan 

mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan,” bahwa setiap kali kita berbuat 

dosa dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, maka Dia akan menerima kita kembali kepada 

persekutuan yang paling intim yang tidak dapat kita bayangkan.  Dia berkata bahwa Dia akan menyucikan 

dosa-dosa kita atau menghapuskan ketidakadilan, dimana Dia akan menghapuskan semua pelanggaran-

pelanggaran kita, tetapi dalam 1 Yohanes 1:9 juga dikatakan bahwa Dia akan mengmpuni dosa-dosa kita, 

bahwa Dia akan mengampuni ketidakadilan yang kita lakukan, bahwa Dia tidak hanya menyapu bersih 

daftar dosa-dosa kita, tetapi Dia akan menerima kita, bahwa Dia akan memperbaharui kita dan 
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mendamaikan kita dengan Diri-Nya, bahwa tidak akan ada dosa lagi yang mengancam Saudara, dan tidak 

akan ada lagi kepahitan, tidak akan lagi dendam, tidak ada lagi kemarahan, bahwa Dia kan mengampuni 

kita seluruhnya dan membersihkan kita dari semua ketidakadilan yang kita lakukan.  Apakah Saudara 

mempercayainya?  

 

Untuk meletakkannya dalam hubungan manusia, semacam pemikiran tentang pengampunan itu?  

Apakah Saudara pernah mempunyai argumentasi yang buruk dengan pasangan Saudara?  Oke, baiklah, 

saya pernah mengalaminya, dan hanya berpura-pura Saudara pernah mengalaminya, baiklah, Saudara 

berpura-pura pernah mempunyai argumentasi yang buruk dengan pasangan Saudara.  Saudara pernah 

mempunyai argumentasi semacam itu dimana Saudara mengatakan beberapa hal yang seharusnya tidak 

Saudara katakan, tetapi akhirnya Saudara tahu, Saudara berbicara terus membicarakan segala sesuatu, 

dan segala sesuatu menjadi semacam sudah disusun? 

 

Saudara meminta maaf, saya mengaku salah,  Saya mengaku segala hal yang telah saya lakukan dengan 

salah, tetapi pada akhirnya, kadang-kadang sesudah kita—apakah itu pasangan kita ataukah teman atau 

apapun—apapaun situasinya dimana terjadi argumentasi atau semacam konflik, kadang-kadang kita 

dapat mengatakan semua hal itu.  Kita sudah bisa memaafkan.  Kita sudah bisa mengakui kesalahan kita.  

Kita mempunyai janji-janji yang akan kita lakukan, ini dan itu yang akan kita lakukan kemudian, tetapi 

masih ada sesuatu di antaranya.  Saudara mengerti yang saya bicarakan?  Masih ada semacam 

perlawanan.  Masih ada semacam jarak yang ada antara Saudara dengan orang yang sedang konflik 

dengan Saudara.  Masih ada sedikit kebekuan disana. 

  

Keindahan Injil, keindahan Allah yaitu bahwa ketika Dia mengampuni itu bukan perkaranya, dan ketika 

Dia mengampuni, itu tidak jadi masalah.  Tidak jadi masalah betapa dalamnya pelanggaran tersebut.  

Tidak jadi masalah betapa mengerikan pengkhianatan tersebut.  Tidak jadi masalah betapa luar biasanya 

kegagalan atau betapa beulang-ulangnya kita gagal.  Ketika Allah mengampuni, Allah mengampuni 

seluruhnya.  Dia menyucikan kita dari semua dosa-dosa kita.  Dia menghapuskannya.  Sejauh timur dari 

barat, Kasih-Nya dan kasih karunia-Nya dan belas kasihan Allah tiada henti-hentinya kepada mereka yang 
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berada di dalam Kristus Yesus, dan menurut pendapat saya, kita benar-benar melihat, tidak ada 

gambaran yang lebih baik daripada kitab Hosea di seluruh Perjanjian Lama. 

  

Maka saya ingin Saudara, jika Saudara mau, bukalah ke bagian depan dua kitab sebelum kitab Amos.  

Sebelum kitab Yoel, maka Saudara akan mendapatkan kitab Hosea, pasal 1, dimana kita melihat oleh 

kasih karunia Allah, di dalam Firman-Nya, kita melihat gambaran dari kasih Allah yang tidak 

berkesudahan, ya, Amos benar, dan Hosea akan mengatakan hal yang sama, mengatakan hal yang benar-

benar sama, bahwa Allah adalah kokoh di dalam kekudusan-Nya.  Tetapi pada saat yang sama, Allah tidak 

berkesudahan di dalam kasih-Nya. 

 

Lihatlah Hosea pasal 1.  Kita akan membaca hanya beberapa ayat, lihatlah pertama-tama di ayat 2 dan 3, 

dan kemudian kita akan melanjutkan ke Hosea 1:2-3.  Hosea adalah nabi, yang hidup hampir sejaman 

dengan nabi Amos, hanya selisih sedikit sesudah Amos tetapi yang dituju adalah orang yang sama, 

dengan situasi yang sama. 

 

Dalam ayat 2 dia berkata, “Ketika TUHAN mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia 

kepada Hosea.”  Maka kita mempunyai semacam amanat dari Hosea disini dalam pasal 1:2.  Semua nabi-

nabi, hampir semuanya, akan memberitahu Saudara, misalnya, Yesaya dan Yeremia mengatakan bahwa 

dia dipanggil sejak di dalam kandungan ibu-Nya, dan Yehezkiel menghubungkan, menceritakan 

panggilannya untuk melayani. 

 

Disini kita mendapatkan dalam Hosea ayat 2, Ketika Tuhan pertama berbicara melalui nabi Hosea, Tuhan 

berkata kepada Hosea, ‘Pergilah, ambillah bagimu seorang isteri,” dan Saudara tahu bagi Hosea perintah 

Tuhan ini berbunyi seperti ini,”Ya, bagus.  Aku akan mempunyai seseorang yang tinggal di rumah, ketika 

aku pulang ke rumah dan mereka tidak mau mendengar apa yang kukatakan, dan aku akan mempunyai 

seseorang yang akan ada disana untukku.”  Tidak seperti ini.  Dia berkata, “Pergilah, kawinilah seorang 

perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan 

membelakangi TUHAN." 
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Maka dia pergi, dan dia mengambil Gomer.  Nama yang jelek untuk seorang gadis, bukan?  Tetapi ia 

mengambil Gomer, anaknya Diblaim, lalu Gomer mengandung dan melahirkan baginya seorang anak laki-

laki. 

 

Hosea 1 sampai 3 menceritakan kisah seluruhnya dari apa yang Saudara lihat dalam kitab Hosea, dan 

kemudian pasal 4 sampai 14, menyeimbangkan pasal 1 sampai 3 tersebut, sisa dari kisah tersebut, 

membongkar beberapa pasal awal.  Jadi apa yang kita dapatkan disini dalam tiga pasal pertama adalah 

pesan dasar dari Hosea, dan saya ingin mempelajari terus bersama Saudara, hanya ada dua catatan disini, 

pertama, Allah akan menghukum bangsa Isreal karena perzinahannya secara rohani.  Allah, melalui 

Hosea, sekali lagi melambangkan melalui kehidupan, bukan hanya pengajaran, bukan hanya pelayanan 

atau perkataan Hosea, tetapi juga melalui kehidupannya dimana Allah akan menghukum bangsa Israel 

karena perzinahannya secara rohani. 

 

Dapatkah Saudara membayangkan kalau menjadi Hosea?  Saya maksudkan, Saudara adalah seorang nabi 

Allah.  Saudara berbicara atas nama Allah, dan Allah menyebut Saudara sebagai orang yang benar dan 

adil dan suci.  Allah memerintahkan Saudara untuk menikah dengan seorang perempuan sundal.  

Sekarang kita tidak tahu kalau Gomer adalah seorang perempuan sundal ketika Hosea pertama 

menikahinya atau baru tahu kemudian ketika berada di tengah perjalanan.  Itu mungkin saja.  Faktanya, 

saya pikir sepertinya bukan pertamanya tahu, tetapi kemudian ketika Gomer akhirnya mengembara jauh. 

 

Gomer bukan seorang perempuan sundal, meskipun demikian, dan masalahnya, tentu saja, adalah 

bangsa Israel adalah seorang perempuan sundal, demikian juga saya akan berkata bahwa perluasan 

masalahnya bagi kita yaitu bahwa kita adalah perempuan-perempuan sundal.  Kita tahu seperti apa 

perempuan sundal itu.  Allah berkata kepada bangsa Israel, “Kamu juga sperti Gomer, kamu mempunyai 

hati yang mengembara dan mata yang menjelajah.”  Ini sama seperti yang kita alami.  Kita juga 

menyanyikannya.  Kita mengatakan sesuatu seperti, “Tuhan, aku cenderung suka mengembara, aku 

merasakannya, cenderung meninggalkan Tuhan yang aku cintai.” 
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Gomer menjadi sebuah perumpamaan.  Perumpamaan bagi bangsa Israel dan perumpamaan bagi kita 

juga, dimana kita cenderung menjadi seperti yang Tuhan sebut sebagai perzinahan secara rohani, dimana 

kita menggabungkan diri kita dengan hal-hal yang tidak kudus, dan kita telah melakukan pengkhianatan 

kepada Tuhan.  Maka Tuhan berkata, “Aku akan menghakimi kamu,” maka Allah menghakimi kita, dan 

Dia meninjaunya. 

 

Dia seperti menceritakan kembali penghakiman yang akan menimpa mereka, dan Tuhan melakukannya 

sekali lagi dalam kehidupan nabi Hosea, di dalam hal yang khusus yaitu dalam pemberian nama anak-

anaknya.  Saya ingin Saudara melihat semua nama-nama ini, karena setiap nama mereka adalah penting.  

Setiap nama mereka menceritakan sesuatu tentang penghakiman yang akan datang bagi perzinahan 

Israel. 

 

Pertama, dalam ayat 3, “Dia mengandung dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki.”  Kelihatannya 

seolah-olah anaknya yang pertama ini adalah anak Hosea satu-satunya.  Anak pertamanya dikatakan 

dalam cara yang berbeda dengan anak kedua dan ketiga.  Meskipun begitu, dia berkata di dalam ayat 4, 

“Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Hosea: "Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit 

waktu lagi maka Aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel dan Aku akan 

mengakhiri pemerintahan kaum Israel.  Maka pada waktu itu Aku akan mematahkan busur panah Israel 

di lembah Yizreel."  Setidak-tidaknya, ada yang memanggil anak laki-laki pertamanya itu Yizreel, setidak-

tidaknya ada permainan kata, atas nama Israel.  Saudara dapat mendengarnya, kan?  Yizreel, Israel.  

Maksud saya, secara jelas ada kemajuan dimana anak laki-laki ini melambangkan bangsa Israel dan masa 

depannya, tetapi ada yang jauh lebih banyak dari itu.  Dia berkata – Saudara lihat di dalam ayat 5, dia 

menyebutkan bahwa nama itu akan seperti rumah Yehu karena hutang darah Yizreel. 

 

Raja ini, yaitu Yehu, mungkin Saudara bertemu Yehu waktu Saudara membaca kitab Hosea.  Pada satu 

titik, Yehu telah menembus bangsa Israel, dan dia menginginkan kerajaan tersebut, sehingga dia 

menbunuh raja-raja, dan dia membunuh calon raja-raja, dan dia membunuh keluarga-keluarga, dan 
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mutlak terjadi mandi darah di lembah Yizreel ini.  Maka Allah berkata, “Namakan anak itu Yizreel,” 

tempat pertumpahan darah, tempat terjadinya dosa yang luar biasa dan mengerikan dan penghakiman. 

 

Peristiwa ini sama seperti salah satu dari kita mempunyai seorang anak laki-laki dan memberi nama Twin 

Towers.  Ini hanya akan menimbulkan kesan yang buruk dalam pikiran mereka, tetapi Saudara lihat ketika 

kita mengalami masing-masing peningkatan ini, maka anak pertama, anak laki-laki, dinamakan Yizreel.  

Tetapi kemudian dilahirkan seorang anak perempuan, dalam ayat 6.  Dikatakan, “Dia mengandung lagi,” 

dikatakan tentang Gomer, “Dia mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan, dan Tuhan 

berfirman kepadanya, ‘Namakan dia Lo-Ruhama, atau tidak ada belas kasihan,’ sebab Aku tidak akan 

menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka.  Tetapi Aku akan 

menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi TUHAN, Allah mereka. Aku akan 

menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan 

orang-orang berkuda." 

 

Idenya adalah ini.  Kita biasanya hanya memikirkan istilah-istilah belas kasihan dan pengampunan dosa, 

tetapi ada juga ide pembebasan, penyelamatan, dan inilah yang dia sampaikan disini, bahwa Yehuda akan 

diselamatkan, bahwa Yehuda akan diselamatkan untuk saat ini. Mereka tidak akan menyerahkan musuh-

musuh mereka, tetapi tidak akan terjadi demikian di kerajaan utara.  Tidak akan terjadi demikian bagi 

kerajaan Israel, akan datang masa bagi Israel segera dimana mereka akan mengalami belas kasihan Allah.  

Yizreel, tidak ada belas kasihan. 

 

Akhirnya, lihatlah ayat 8. “Sesudah menyapih Lo-Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan 

melahirkan seorang anak laki-laki.  Lalu berfirmanlah Ia: "Berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab 

kamu ini bukanlah umat-Ku dan Aku ini bukanlah Allahmu."  Israel membanggakan dirinya lebih dari pada 

yang lain, dan kita tahu hal ini ketika kita membaca seluruh Alkitab, Israel membanggakan dirinya sebagai 

bangsa pilihan Allah.  Mereka adalah satu-satunya yang telah dipilih Allah mendapatkan kasih sayang-

Nya. 
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Catatlah hal-hal berikut ini.  Keluaran pasal 4, jika Saudara membaca pasal tersebut, Saudara melihat 

dimana dalam Keluaran pasal 4 Allah menunjuk kepada Israel dengan istilah yang paling intim dan 

mengatakan, “Dia adalah anak-Ku,” dengan cara yang sama yang digunakan untuk Adam sebagai Anak 

Allah, adalah untuk merefleksikan gambar dan kemuliaan Allah.  Adam jatuh, maka Allah membangkitkan 

Israel dengan tujuan bahwa sebagai Anak Allah, mereka akan merefleksikan kemuliaan dan kebaikan dan 

gambar Allah kepada dunia, tetapi disini di dalam kitab Hosea, dia berkata, “Tidak ada lagi.  Akan datang 

hari dimana terjadi pertumpahan darah.  Akan datang hari dimana ada penghakiman tanpa ada belas 

kasihan, dan akan datang hari dimana Aku akan memutuskan kamu, dan kamu tidak akan menjadi umat-

Ku.” 

 

Benar-benar ini merupakan gambar yang sama, yang kita lihat, tetapi hanya menggunakan bahasa yang 

berbeda.  Ini merupakan gambar yang sama yang kita lihat dalam kitab Amos, tetapi Hosea – itulah 

mengapa kitab ini bagi kita unik dan mengapa penting bagi kita pagi ini – Hosea tidak berhenti disini 

dengan kekudusan Allah yang kokoh dan ketetapan hati-Nya untuk menghukum.  Agaknya, dia 

melanjutkan dan mengatakan bahwa Allah akan membebaskan Israel dengan membayar harga yang 

mahal secara pribadi, bukan hanya Allah akan menghukum Israel tetapi Allah akan membebaskan Israel. 

 

Lihatlah kembali di Hosea pasal 3.  Beberapa orang telah menyebut Hosea pasal 3 sebagai pasal yang 

paling hebat di dalam Perjanjian Lama.  Saya tidak tahu sebutan ini benar atau salah, tetapi Hosea pasal 3 

merupakan pasal yang agung, karena kita akan membuka jalan sedikit.  Pada waktu ini, Gomer telah 

mengkhianati Hosea.  Dia berpaling dari Hosea.  Dia telah pergi kepada kekasihnya yang lain, dan kita 

tidak tahu keadaan yang sebenarnya, tetapi sekarang dia menemukan dirinya menjadi semacam barang 

dagangan baik sebagai prostitusi maupun sebagai budak, mungkin kedua-duanya. 

 

Maka dia mengkhianati Hosea.  Dia pergi kepada kekasihnya yang lain.  Dia menemukan bahwa mereka 

semua kosong.  Mereka kurang, dan sekarang Gomer menemukan dirinya di bagian penjualan, dan 

dengarkan apa yang dikatakan Allah kepada Hosea dalam paal 3:1.  Dia berkata, “Berfirmanlah TUHAN 

kepadaku: "Pergilah lagi.”  Saudara mengira hal ini terjadi  dihadapan kita begitu saja secara cepat.  

Pergilah lagi.  Betapa sulitnya peristiwa ini pertama kalinya, pertama kali ketika Hosea tahu bahwa Gomer 

sudah menjadi seorang WTS, ketika Hosea tahu  luka dan pengkhianatan dan kehancuran yang 
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disebabkan oleh Gomer.  Pertama kali pikirkan tentang hal ini, dan sekarang dalam ayat 1 pasal 3, 

pergilah lagi, cintailah seorang wanita, tidak diragukan lagi wanita yang sama persis seperti Gomer.   

“Cintailah wanita yang dicintai oleh pria lain dan yang berzinah.”  Dia masih mencintai pria lain.  Dia 

berkata, “Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah seperti TUHAN juga mencintai orang 

Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis."  Dengan kata lain, 

wanita-wanita tersebut pergi sesudah terjadi hal-hal yang sepele, tidak diragukan lagi hal ini 

berhubungan dengan penyembahan kepada Baal. 

 

Ayat 2, “Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran lima belas syikal perak dan satu setengah homer 

jelai.”  Lihatlah, tidak diragukan lagi luka dan pengkhianatan juga dilipatgandakan.  Saudara lihat bahwa 

Hosea harus mengambil dua macam mata uang yang berbeda.  Kebanyakan sarjana percaya bahwa fakta 

dimana dia menggunakan perak dan dia menggunakan jelai dan benda-benda lainnya menunjukkan fakta 

bahwa dia sedang berebut untuk menemukan bagaimana dia dapat membayar di dunia ini.  Ini tidak 

seperti dia memiliki segebok uang lalu duduk santai dan dengan mudah dia bisa membeli Gomer kembali.  

Tetapi, ini merupakan transaksi yang menyakitkan, bukan hanya masalah uang, tetapi yang pasti masalah 

emosional juga. 

 

Inilah gambaran dari apa yang Allah lakukan bagi Israel dan akhirnya adalah gambaran dari apa yang Allah 

lakukan bagi kita juga ketika kita sedang berlomba-lomba menuju ke neraka, Yesus menengahi, 

menangkap dan membebaskan kita.  Dia mengubah jalan kita.  Lihatlah, Allah akan menghukum Israel 

karena dosa-dosa mereka.  Allah akan membebaskan Israel  dengan membayar harga yang mahal secara 

pribadi , dan satu hal lain, bahwa Allah akan memberkati Israel melalui kerugian yang dramatis, bahwa 

Allah akan memberkati Israel melalui kekalahan yang dramatis. 

 

Saya ingin Saudara bisa menangkap cita rasa dari kejadian ini.  Lihatlah dalam pasal 2:13 sekarang.  

Semua jalan menuju ke pokok masalah ini,  Allah telah meninjaunya.  Akan ada penghakiman, dan 

kemudian akan ada masa dimana akan keluar menuju hutan belantara.  Akan ada masa penghakiman 

diluar sana, tetapi lihatlah, di dalam ayat 13, dan kemudian saya ingin Saudara melihat transisi ketika kita 

sampai ke ayat 14.  Baiklah, ayat 13, “Dan Aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia 
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membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para 

kekasihnya dan melupakan Aku," demikianlah firman TUHAN.” 

  

Tetapi sekarang lihatlah di frase berikutnya.  Saudara pasti tidak mengharap ini.  “Sebab itu, 

sesungguhnya.”  Apa yang Saudara harapkan adalah ini, “Sebab itu, Aku akan membunuhnya.  Aku akan 

membiarkan dia dilempari batu.”  Tetapi malahan yang Saudara baca adalah, “Sebab itu, sesungguhnya, 

Aku ini akan membujuk dia, dan membawa dia ke padang gurun, dan berbicara menenangkan hatinya.  

Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan membuat lembah Akhor, yang adalah 

tempat penghakiman, tempat melakukan dosa yang sama.”  Dia berkata, “Aku akan membuat lembah 

Akhor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, 

seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir.” 

 

Dan sekarang dengarkan – dengan tumpukan janji-janji Allah – bukan hanya Allah akan mengeluarkan 

Gomer dari padang gurun, tetapi dengan sengaja Allah akan memberkatinya  atas semua itu.  Dengarkan 

ini.  “Maka pada waktu itu.”   demikianlah firman TUHAN, engkau akan memanggil Aku: Suamiku, dan 

tidak lagi memanggil Aku: Baalku!”  Tuhan akan mengubahnya.  Ayat 17, “Lalu Aku menjauhkan nama 

para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut.  Aku akan mengikat perjanjian bagimu 

pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara, dan binatang-

binatang melata di muka bumi; Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, 

dan akan membuat engkau berbaring dengan tenteram.   Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku untuk 

selama-lamanya.” 

  

Saudara ingat dalam masyarakat dan budaya Israel, ada masa pertunangan, dan pada masa itu ada acara 

pemberian hadiah, pemberian mas kawin dari keluarga suami kepada keluarga isteri.  Dengarkan apa 

yang akan diberikan Allah kepada umat-Nya.  Pikirkan hal ini.  Mereka adalah orang-orang yang berzinah, 

dan Allah akan memberi kepada mereka.  Dia berkata dalam ayat 19. “Aku akan menjadikan engkau 

isteri-Ku untuk selama-lamanya dan Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku dalam keadilan dan 

kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang.  Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku dalam kesetiaan, 

sehingga engkau akan mengenal TUHAN.” 



 

Página (Page) 
2
1 

 

 

Dan pada waktu itu – Saya ingin Saudara mendengarkan – kerugian-kerugian ini.  Saudara ingat di pasal 1, 

Yizreel, tempat pertumpahan darah.  Tidak ada belas kasihan.  Tidak ada pembebasan.  Dan terakhir, 

“Kamu ini bukanlah umat-Ku,” dan sekarang lihatlah apa yang dilakukan Allah.  “Dan pada waktu itu Aku 

akan menjawab,” Tuhan menyatakan.  “Maka pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN, Aku akan 

mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi.  Bumi akan mendengarkan gandum, anggur 

dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yizreel.”  Dengan kata lain, semua ini datangnya dari 

Tuhan, dan inilah yang Dia katakan dalam ayat 23.  “Aku akan menaburkan dia bagi-Ku di bumi, dan akan 

menyayangi Lo-Ruhama, dan Aku berkata kepada Lo-Ami: Umat-Ku engkau! dan ia akan berkata: 

Allahku!" 

 

Ketika mereka ditentukan untuk berkhianat dan untuk mengikuti jalan penyembahan berhala secara 

mutlak, memandang rendah Allah atas semua berkat yang Dia berikan kepada mereka,  di bagian yang 

persis sama, di bagian yang sama Allah berkata, “Aku tidak hanya membebaskan kamu, Aku akan 

memberkati kamu, bahwa Aku akan memanggil kamu, Aku akan mengasihi kamu, Aku akan mengejar 

kamu, Aku akanmemenangkan kamu, Aku akan menyusul kamu, Aku akan mengasihi kamu.  Aku akan 

memberkati kamu.  Aku akan menikahi kamu.  Aku akan memberimu segala sesuatu yang kamu inginkan.  

Aku akan menghilangkan bencana, mengambil penghakiman Allah atas kamu, dan Aku akan membaliknya 

menjadi berkat dari Allah.” 

 

Saya berkata kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri, bahwa berita ini bukan hanya menjadi berita 

baik, bukan menjadi berita baik bagi Israel, tetapi menjadi berita baik bagi setiap orang di ruangan ini 

yang berzinah.  Saudara berkata, “Apakah anda menyebut saya sebagai pezinah?”  Tidak, tetapi Allah 

menyebut Saudara demikian.  Allah mengatakan bahwa kita mempunyai allah lain dihadapan-Nya, tidak 

menjadi masalah jika allahnya satu atau jutaan.  Semua yang di hadapan Allah tidak lebih dari perzinahan 

secara rohani, dan kita semua adalah orang-orang yang berbuat zinah yang terburuk, karena kita telah 

menyakiti Allah yang kudus dan benar dan baik dan penuh kasih, dan kita semua pantas menerima 

hukuman dari Allah, tetapi di dalam kasih Allah yang tidak berkesudahan, Dia mengejar kita, Dia 

memberkati kita. 
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Saudara berkata, “Bagaimana itu bisa terjadi?”  kita baru saja membaca di dalam kitab Amos bahwa Allah 

itu kokoh di dalam kekudusan-Nya.  Bagaimana Allah bisa memiliki kasih yang tidak berkesudahan?  

Apakah Allah itu benar-benar kudus dan benar-benar mengasihi?  Apakah Dia hanya menyergap 

kekudusan-Nya dengan kasih-Nya, sehingga Dia hanya semacam menggesernya ke samping?  Ya, Allah 

adalah kudus.  Ya, dosa membuat-Nya marah, tetapi Allah sedemikian mengasihi dan penuh belas 

kasihan, ini hanya semacam kekudusan Allah itu lebih berat. Tetapi ini belum semuanya. 

 

Saudara ingat Hosea.  Dia membeli Gomer kembali berarapun harganya, dan ini sama persis dengn kita.  

Allah membeli kita dengan harga yang mahal yang dibayar secara pribadi, tetapi bukan dengan perak 

atau jelai.  Bukan dengan perak dan emas.  Seperti dikatakan dalam 1 Petrus, dibayar dengan darah yang 

mahal, darah Anak-Nya sendiri.  Dia telah membeli kita kembali oleh Yesus Kristus.  Dia telah 

membebaskan kita dari semua kecemaran dan semua rasa malu kita sehingga di atas kayu salib 

kekudusan-Nya yang kokoh dan kasih Allah yang tidak berkesudahan akhirnya dipersatukan. 

 

Bagaimana kita meletakkan pesan ini menjadi satu?  Kitab Amos, kekudusan yang kokoh.  Kitab Hosea, 

kasih-Nya yang tidak berkesudahan.  Kita meletakkannya menjadi satu bukan hanya di dalam teori.  Kita 

meletakkan bersama-sama di atas kayu salib, bahwa Allah yang penuh kasih digantikan oleh Anak-Nya 

yang tunggal dan pada saat yang sama mencurahkan murka-Nya ke atas Anak-Nya.  Pada saat yang sama 

Dia menghukum dosa, pada saat itu Dia juga membeli pengantin wanita. 

 

Yesus adalah Anak Allah yang benar, dan kita adalah sundal.  Di atas kayu salib, Dia yang setia secara 

sempurna memihak kepada kita yang terus-menerus tidak setia.  Bagaimana Allah bisa melakukan hal ini 

dengan benar?  Bagaimana Allah dengan tepat dapat membeli pengantin wanita dan pada saat yang 

sama menghukum orang-orang berdosa, dan semuanya terjadi hanya di dalam Yesus? Karena di dalam 

Yesus, yang setia secara sempurna, telah memihak kepada kita yang terus-menerus tidak setia. 
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Kita telah mencintai allah-allah lain.  Kita telah pergi kepada kasih sayang yang lain, allah-allah lain, dan 

Allah di dalam kasih karunia dan belas kasihan-Nya tidak mencurahkan murka-Nya yang layak kita terima, 

hukuman yang layak bagi kita, tetapi malahan Dia mencurahkan murka-Nya kepada Anak-Nya sehingga 

oleh kasih karunia dan belas kasihan dan kasih Allah, kita melihat bahwa Yesus, bukan kita, dihukum 

seperti anak-anak sundal. 

 

Saudara berkata, “Apa maksud anda?”  Apakah Saudara ingat nama-nama ini?  Anak pertamanya, Allah 

berfirman, “Kamu harus menamakan dia Yizreel,” maka kita melihat seperti Yizreel dimana Yesus menjadi 

tempat pertumpahan darah, dimana Allah yang menanggung hukuman, darah yang seharusnya 

ditumpahkan dari kita.  Yesus memberikan darah-Nya menggantikan kita, maka Yesus menjadi tempat 

pertumpahan darah, seperti Yizreel, tetapi bukan hanya itu, kita melihat bahwa seperti Lo-Ruhama, Yesus 

diberikan tidak ada kelepasan.  Ya, Dia menumpahkan darah-Nya, tetapi bahkan lebih besar dari pada itu.  

Dia mendapati tidak ada kelepasan, tidak ada belas kasihan.  Tidak ada pembebasan bagi Yesus. Tidak ada 

keselamatan bagi Yesus.  Tidak ada yang datang bahkan pada saat-saat terakhir dan mengambil Yesus 

dari salib itu.  Dia diberikan tidak ada kelepasan.  Dia berdoa di taman Getsemani.  Dia berkata, “Bapa, 

jikalau ini kehendak-Mu, biarlah cawan ini lalu daripada-Ku.”  Tetapi kita menemukan bahwa Dia mati di 

atas kayu salib dan berkata, “Sudah selesai.”  Dia tidak memohon keluar dari penderitaan tersebut, 

karena tidak ada orang lain yang bisa meminum cawan itu.  Seperti Yizreel, Dia adalah tempat 

pertumpahan darah.  Seperti Lo-Ruhama, dia mendapati tidak ada kelepasan, dan terakhir , seperti Lo-

Ami, Dia diputus dari Bapa-Nya. 

 

Saudara berkata, “Bagaimana ini bisa terjadi?  Bagaimana kita mendapatkan jalan masuk kepada 

kemurahan Allah?  Bagaimana kita mengalami kasih Allah?”  Karena di atas kayu salib, di waktu yang 

paling gelap, seperti kegelapan yang meliputi seluruh bumi, Yesus berseru, “Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa 

Engkau meninggalkan Aku?” 

 

Yesus dihukum menggantikan kita.  Dia menumpahkan darah-Nya.  Dia mendapati tidak ada belas 

kasihan, dan Dia diputus dari Allah sehingga kemudian Petrus berkata, “Seperti yang difirmankan-Nya 

juga dalam kitab nabi Hosea: "Yang bukan umat-Ku akan Kusebut: umat-Ku dan yang bukan kekasih: 
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kekasih."  Dan di tempat, di mana akan dikatakan kepada mereka: "Kamu ini bukanlah umat-Ku," di sana 

akan dikatakan kepada mereka: "Anak-anak Allah yang hidup."  Yesus telah dihukum seperti anak-anak 

sundal, dan Yesus dianggap seperti isteri yang tidak setia. 

 

2 Korintus 5:21 mengatakan, “Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, 

supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.”  Dia benar-benar setia dalam setiap jalan-Nya, tetapi Dia 

menjadi seperti sundal, yang mestinya adalah kita.  Dia menanggung dosa-dosa Saudara, dan Dia 

membawanya ke kayu salib, dan Dia mati karena dosa-dosa kita. 

 

Tidak heran Yesus berkata, “Tidak ada kasih yang lebih besar.”  Apa itu kasih yang tidak berkesudahan?  

Yesus berkata, “Aku akan memberitahu kamu tentang kasih yang tidak berkesudahan.”  Dia berkata, 

“Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada.”  Daripada apa?  Kasih seorang yang memberikan nyawa-Nya 

untuk sahabat-sahabat-Nya.  Inilah Injil.  Kita melihat hal ini di dalam kitab Hosea, dan kita melihat seperti 

Hosea menunjukkan kita kepada Juruselamat, yang telah menjadi sama seperti perempuan sundal demi 

kita sehingga kita menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah. 

 

Saudara berkata, “Baiklah, bagaimana ini saling silang menyilang dengan kehidupan saya?  Bagaimana 

menerapkannya dengan kehidupan saya sekarang?”  Biarkan saya secara cepat memberikan kepada 

Saudara tiga cara yang saya pikir Hosea meyakinkan kita.  Dia memberi kita jaminan.  Dia memberi kita 

tantangan.  Saya ingin memberikan tiga catatan terakhir. 

 

Hosea memberi kita jaminan, nomor satu, bahwa Allah mengasihi kita selama-lamanya karena Kristus, 

bahwa Allah mengasihi kita selama-lamanya karena Kristus.  Saudara berkata, “Anda tidak tahu masa lalu 

saya.  Anda tidak tahu semua yang telah saya lakukan.  Anda tidak tahu semua jalan yang telah saya 

kacaukan.  Anda tidak tahu semua cara dimana saya telah mengecewakan Tuhan bahkan sampai hari ini.  

Anda tidak mengenal siapa saya sebenarnya.  Anda tidak tahu.  Anda tidak tahu bahwa Tuhan merasakan 

seperti itu terhadap saya.” 
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Saya tidak tahu masa lalu Saudara, tetapi yang saya tahu ini, bahwa Paulus di dalam Roma 5:8 

mengatakan, “Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk 

kita, ketika kita masih berdosa.”  Saudara pernah meragukan kasih Allah? Saudara pernah 

memikirkannya?  Saudara tahu, Tuhan mungkin mengasihi – Dia mungkin mengasihi pendeta, Dia 

mungkin mengasihi beberapa orang yang memimpin ibadah.  Maksud saya, mereka itu adalah orang-

orang Kristen super, benar?  Dapatkah Allah benar-benar mengasihi saya, mengetahui semua dosa-dosa 

dan semua perbuatan saya yang memalukan?  Apakah Saudara mendengar Hosea 3?  “Pergilah.  cintailah 

dia kembali.” 

 

Kasih Yesus Kristus merupakan sebuah gambar bayangan ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk 

kita.  Apa yang akan Saudara lakukan?  Apa yang akan saya lakukan?  Apa yang akan kita lakukan supaya 

Allah tidak mengasihi kita?  Apakah kita akan melakukan perzinahan, pergi melakukan persundalan, pergi 

mengkhianati Tuhan?  Baiklah, tebak apa yang terjadi?  Kita sudah mengalaminya, Dia mengirimkan 

Anak-Nya untuk menggantikan kita. 

 

Ketahuilah bahwa Allah mengasihi kita selama-lamanya karena Kristus, dan sebagai akibatnya, kita dapat 

bersukacita atas kasih Allah kepada kita di dalam Kristus.  Dengan kata lain, ini bukan hanya, “Yeah, saya 

tahu itu,” tetapi saya akan bertanya kepada Saudara dimana Saudara meletakkan Kristus di dalam kasih 

sayang Saudara?  Apakah Saudara mengasihi Dia?  Apakah Saudara memuji Tuhan setiap hari, bukan 

untuk belas kasihan-Nya secara umum?  Ya, memuji Dia untuk hal itu juga, tetapi untuk belas kasihan-Nya 

yang secara khusus ditunjukkan kepada kita melalui Yesus Kristus di atas kayu salib.  Kita harus memuji 

Allah setiap hari dimana Yesus mencurahkan darah-Nya yang mahal bagi dosa-dosa kita. 

Ketahuilah bahwa Allah mengasihi kita selama-lamanya karena Kristus.  Ketahuilah juga bahwa Allah 

mengubah kita seluruhnya karena Kristus.  Allah mengasihi perempuan sundal, tetapi Dia tidak 

membiarkan pesundal seperti apa adanya dia.  Dalam pasal 2 ayat 17 dikatakan bahwa, “Lalu Aku 

menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut.”  Kita mengenal 

ungkapan ini sebagai gaya bahasa hiperbola.  Bukankah baik jika Saudara tidak dapat mengingat 

beberapa hal, beberapa dosa,  tidak dapat mengingat beberapa cara berbuat dosa, bukan?  Tetapi kita 

merancang cara-cara untuk berbuat dosa, tetapi secara progresif, hari demi hari, Alkitab memberitahu 
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kita bahwa Yesus memenuhi kita dengan Roh-Nya.  Dia memenuhi kita lebih dan lebih lagi menjadi 

serupa gambar-Nya sehingga kita dapat berjuang keras bagi kekudusan Allah di dalam kuasa Kristus. 

 

Apakah Saudara ingat apa yang Paulus katakan dalam Roma 6?  Dia berkata, “Kamu ada di dalam Kristus” 

dalam pasal 5, dan kemudian dia berkata dalam pasal 6, “Apa yang harus kita katakan sekarang?”  Oke, 

saya ada di dalam Kristus.  Allah mengasihi saya, lalu apa yang harus saya lakukan?  Baiklah, Saudara 

berbuat dosa, lalu mengapa?  Supaya kasih karunia berlimpah-limpah, dan Paulus berkata, “Allah 

melarang.”  Allah melarang kita melakukannya.  Bagaimana mungkin kita melakukan itu?  Dia berkata, 

“Sekali-kali tidak! Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di 

dalamnya?  Jika kita telah dibebaskan dari perbudakan, jika kita telah dibebaskan dari kecemaran?”  

Saudara akan menyadari bahwa semua itu kecemaran.  Kita telah dibebaskan dari kecemaran tersebut.   

Bagaimana kita kemudian dapat kembali kepada kecemaran tersebut?   Bagaimana kita dapat 

mengkhianati Juruselamat  yang penuh kasih? 

 

Yakobus 4:4 mengatakan, “Hai kamu, orang-orang yang tidak setia! Tidakkah kamu tahu, bahwa 

persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barangsiapa hendak menjadi sahabat 

dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.”    Apakah kita, Saudara-saudara, apakah kita bermain-main 

dengan dunia?  Apakah kita hanya berkecimpung sedikit?  Apakah kita hanya memberikan sedikit hati 

kita disini dan memberikan sedikit hati kita disana?  Baiklah, jika kita demikian, kita kembali ke gaya 

hidupnya Gomer, bukan gaya hidup orang-orang kudus. 

 

Ketahuilah bahwa Allah mengasihi kita selama-lamanya, bahwa Allah mengubah kita seluruhnya, dan 

terakhir bahwa Allah memberi kita segala sesuatu karena Kristus.  Bukankah ini baik, bahwa Allah 

memberi kita segala sesuatu yang kita perlukan?  Ketahuilah ini.  Pikirkan tentang ini.  Ingatlah kita 

mendapatkan hukuman, tetapi Yesus telah menanggungnya, Yizreel, Lo-Ruhama, Lo-Ami, Yesus 

menanggung hukuman kita.  Dia menyamakan diri dengan Israel, tetapi juga ada berkat-berkat yang 

dijanjikan bagi Israel.  Dengan kata lain, jika Yesus menyamakan diri dengan kutukan, Dia menanggung 

kutukan tersebut.  Dia mendapat berkat, dan jika Dia mendapat berkat kita tahu bahwa janji di dalam 

Alkitab adalah sebagai anak-anak-Nya,menjadi ahli waris bersama Yesus, Dia tidak menyimpannya untuk 

Diri-Nya sendiri, tetapi Dia dengan bebas melimpahkan berkat-berkat tersebut ke atas umat-Nya.  Yesus 
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memberi kita segala sesuatu yang kita perlukan, maka marilah kita tinggal di dalam ketetapan Allah yang 

benar melalui Kristus. 

 

Segala sesuatu yang kita perlukan.  Tidak ada yang kita perlukan yang tidak dimenangkan Kristus di atas 

kayu salib.  Tidak ada yang kita perlukan, apapun itu.  Saudara berkata, “Saya perlu pengharapan.”  Yesus 

memenangkan pengharapan itu di atas kayu salib.  “Saya memerlukan damai Allah yang melampaui akal 

budi.”  Yesus memenangkannya melalui kematian-Nya di atas kayu salib.  Saudara berkata, “Saya perlu 

kekuatan untuk sehari.  Saya perlu kekuatan untuk menghadapi dukacita dan rasa malu dan masalah.”  

Yesus memenangkan kekuatan itu di atas kayu salib bagi Saudara. 

 

Saudara berkata, “Saya perlu belas kasihan Allah, kasih karunia Allah, kasih Allah, kesabaran Allah.”  Yesus 

memenangkan semuanya itu bagi Saudara.  Paulus berkata,”Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus 

Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga.” 


