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Jika anda membawa Alkitab, dan saya harap demikian, saya mengundang anda untuk bersama saya 

membuka kitab Keluaran pasal 3. Bagian ini berisi satu cerita dalam Perjanjian Lama yang mungkin 

memberikan kepada kita gambaran yang paling jelas tentang makna penebusan dan keselamatan yang 

kemudian menjadi kenyataan dalam Perjanjian Baru. Cerita ini adalah tentang bagaimana Allah 

membebaskan umatNya dari belenggu perbudakan di Mesir. Cerita ini akan memberikan kepada kita satu 

gambaran yang sangat jelas tentang keselamatan. Pada pagi hari ini kita akan fokus pada teks yang 

memberikan kepada kita satu pemahaman yang jelas, satu petunjuk yang jelas, tentang nama Allah. Dan 

kemudian kita akan menggunakan sedikit waktu untuk mendalami Keluaran 6, untuk melihat apa artinya 

bahwa Allah adalah Yahweh, "AKU ADALAH AKU.” A.W. Tozer mengeluh, "Ini bukanlah satu pikiran yang 

menyenangkan bahwa jutaan orang di antara kita yang hidup di wilayah-wilayah yang akrab dengan 

Alkitab, yang menjadi anggota-anggota gereja dan pekerja-pekerja Kristen untuk mempromosikan 

Kekristenan, namun bisa melewatkan seluruh hidup kita di bumi ini tanpa pernah memiliki pikiran atau 

mencoba berpikir serius tentang keberadaan Allah." Ia berkata, "Hanya sedikit dari antara kita yang 
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membiarkan hati kita menatap dengan heran akan siapa "AKU ADALAH AKU" itu. Dan akibatnya kita 

harus membayar harga yang mahal melalui tumbuhnya sekularisasi agama dan penurunan nilai 

kehidupan batiniah kita." 

Menurut saya, Allah sendiri yang menetapkan bahwa kita berkumpul pada hari Minggu ini untuk 

mendalami teks ini, karena ini bertepatan dengan suasana meriah tetapi yang superfisial dari perhelatan 

Super Bowl (pertandingan final sepakbola Amerika) pada hari ini dan pertandingan-pertandingan 

olahraga yang kita ikuti.  Ia ingin mengasingkan kita di sini untuk mengingatkan kita akan satu realitas 

besar tentang siapa diriNya, dan menunjukkan kepada kita bahwa kesenangan dan kenikmatan tertinggi 

hanya bisa ditemukan dalam pengenalan yang mendalam tentang Allah. Jadi, sebagai tanggapan atas 

tulisan Tozer, saya berdoa bahwa setelah hari ini tidak akan dikatakan orang tentang kita bahwa kita 

tidak pernah berhenti sejenak untuk menatap dengan heran akan Dia yang adalah "AKU ADALAH AKU." 

Jadi, apa yang akan kita lakukan adalah mulai dengan membaca Keluaran pasal 3. Keluaran 1 dan 2 

menceritakan kepada kita tentang pengalaman umat Israel selama 400 tahun di Mesir. Hanya dalam dua 

pasal, yaitu Keluaran 1 dan 2, diceritakan tentang perbudakan yang berlangsung selama 400 tahun. Dan 

kita dapat melihat Musa bertemu dengan Allah, dan bagaimana Allah dalam kedaulatanNya 

mengarahkan Musa ke saat yang diceritakan pada akhir pasal 2. Dan inilah yang terjadi setelah itu. Kita 

akan mulai dengan Keluaran 2:23-25 dan diteruskan sampai akhir pasal 3,  

Lama sesudah itu matilah raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena 

perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena 

perbudakan itu sampai kepada Allah.  Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia 

mengingat kepada perjanjian-Nya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat 

orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan 

kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing 

domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. 

Lalu Malaikat TUHAN menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari 

semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah: semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan 

api. Musa berkata: "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang 

hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?"  

Ketika dilihat TUHAN, bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari 

tengah-tengah semak duri itu kepadanya: "Musa, Musa!" dan ia menjawab: "Ya, Allah." Lalu 

Ia berfirman: "Janganlah datang dekat-dekat: tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab 

tempat, di mana engkau berdiri itu, adalah tanah yang kudus." Lagi Ia berfirman: "Akulah 
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Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, 

sebab ia takut memandang Allah. Dan TUHAN berfirman: "Aku telah memperhatikan dengan 

sungguh kesengsaraan umat-Ku di tanah Mesir, dan Aku telah mendengar seruan mereka 

yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya, Aku mengetahui penderitaan mereka. 

Sebab itu Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun 

mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang 

berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, 

orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepada-

Ku; juga telah Kulihat, betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, 

pergilah, Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umat-Ku, orang Israel, 

keluar dari Mesir."  

Tetapi Musa berkata kepada Allah: "Siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun 

dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya: "Bukankah Aku akan 

menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa Aku yang mengutus engkau: apabila engkau 

telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di 

gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah: "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel 

dan berkata kepada mereka: Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan 

mereka bertanya kepadaku: bagaimana tentang nama-Nya? -- apakah yang harus kujawab 

kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa: "AKU ADALAH AKU." Lagi firman-Nya: 

"Beginilah kaukatakan kepada orang Israel itu: AKULAH AKU telah mengutus aku kepadamu."  

Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa: "Beginilah kaukatakan kepada orang Israel: 

TUHAN, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah 

mengutus aku kepadamu: itulah nama-Ku untuk selama-lamanya dan itulah sebutan-Ku 

turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka: 

TUHAN, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri 

kepadaku, serta berfirman: Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan 

kepadamu di Mesir. Jadi Aku telah berfirman: Aku akan menuntun kamu keluar dari 

kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, 

orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 

Dan bilamana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-

tua Israel pergi kepada raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya: TUHAN, Allah orang 

Ibrani, telah menemui kami; oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 
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tiga hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allah kami. 

Tetapi Aku tahu, bahwa raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh 

tangan yang kuat. Tetapi Aku akan mengacungkan tangan-Ku dan memukul Mesir dengan 

segala perbuatan yang ajaib, yang akan Kulakukan di tengah-tengahnya; sesudah itu ia akan 

membiarkan kamu pergi. Dan Aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap 

bangsa ini, sehingga, apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi 

tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di 

rumahnya, barang-barang perak dan emas dan kain-kain, yang akan kamu kenakan kepada 

anak-anakmu lelaki dan perempuan; demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. 

Pada saat Musa bertemu dengan Allah melalui semak duri yang menyala ini ia masih mengurus bisnis 

dalam keluarga, yakni sebagai seorang gembala. Saat itu ia sedang berada di satu gunung dan melihat 

semak duri yang terbakar tetapi tidak menjadi hangus. Sepertinya semak duri ini ingin melakukan 

percakapan dengan Musa. Karena itu ia memperhatikannya dan datang mendekat ke semak duri 

tersebut. Ketika ia berhadapan dengan semak duri ini, seorang malaikat Tuhan berbicara kepadanya. 

Malekat ini berbicara lebih sebagai Allah daripada untuk Allah, dalam arti bahwa Allah mewujudkan 

diriNya dalam peristiwa ini. Ia mengatakan, "Berhenti, jangan datang lebih dekat. Tanggalkan kasut dari 

kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah kudus." Dan Musa menyembunyikan wajahnya di 

hadapan Allah dan mendengarkan Dia berbicara. Dan Allah mengatakan kepadanya bahwa Ia telah 

mendengar tangisan umatNya, dan Ia akan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan cara 

yang Ia akan gunakan untuk membebaskan mereka adalah melalui Musa. Musa adalah mediator antara 

Allah dengan umatNya. Saat itu Musa segera mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, 

"Siapakah aku? Dari semua orang Israel, dan ada banyak orang Israel, mengapa Engkau berbicara 

kepadaku?" Dan kemudian pertanyaan kedua, yang cukup penting, "Siapa sebenarnya Engkau? Ketika 

nanti saya pergi ke orang-orang ini dan mengatakan, 'Saya  pernah terlibat dalam percakapan dengan 

semak duri beberapa waktu yang lalu,' apa yang harus saya katakan kepada mereka?" Kita bisa 

menemukan banyak hal dalam teks ini yang dapat dibahas selama berbulan-bulan. Tetapi di sini saya 

ingin fokus pada wahyu Allah kepada Musa dan kepada umatNya. 

Mari kita lihat dengan cepat Keluaran pasal 6 karena saya ingin membaca satu bagian dari pasal ini yang 

akan membantu kita untuk memahami peristiwa ini sebelum kita menyelam ke dalamnya. Dalam 

Keluaran 4 dan 5 kita membaca bahwa Musa pergi ke Mesir, melakukan apa yang Allah telah katakan 

kepadanya, namun apa yang terjadi ternyata lebih buruk dan bukannya lebih baik. Pernahkah anda 

mengalami hal yang sama? Apakah anda pernah mengambil langkah ketaatan dalam hubungan anda 
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dengan Tuhan dan kemudian menemukan bahwa apa yang terjadi ternyata lebih sulit dan bukannya lebih 

mudah? Lalu anda bertanya-tanya, "Apa yang terjadi? Saya pikir saya telah melakukan hal ini dalam 

ketaatan. Mengapa ini terjadi?" Dan persis itulah yang Musa alami. Dikatakan dalam Keluaran 5:22-23, 

"Lalu Musa kembali menghadap TUHAN, katanya: 'Tuhan, mengapakah Kauperlakukan umat ini begitu 

bengis? Mengapa pula aku yang Kauutus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas 

nama-Mu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan Engkau tidak melepaskan umat-Mu sama sekali.'" 

Perhatikan bagaimana Allah memberikan respon dalam Keluaran 6:1-7,  

Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa: Akulah TUHAN. Aku telah menampakkan 

diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah Yang Mahakuasa, tetapi dengan 

nama-Ku TUHAN Aku belum menyatakan diri. Bukan saja Aku telah mengadakan 

perjanjian-Ku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat 

mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi Aku sudah mendengar juga erang orang Israel 

yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan Aku ingat kepada perjanjian-Ku. Sebab itu 

katakanlah kepada orang Israel: Akulah TUHAN, Aku akan membebaskan kamu dari kerja 

paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu 

dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan 

mengangkat kamu menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu 

mengetahui, bahwa Akulah, TUHAN, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa 

orang Mesir. Dan Aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah 

Kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan Aku akan 

memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu; Akulah TUHAN. 

Perhatikan kesamaan antara apa yang Allah katakan di sini dengan yang Ia katakan dalam Keluaran 3. 

Saya ingin agar anda memperhatikan bahwa Allah berulang-ulang mengatakan, "Akulah TUHAN. Ini 

adalah namaKu. Ini adalah namaKu yang di dalamnya Aku akan diingat oleh seluruh generasi, ini adalah 

nama perjanjianKu dengan kamu. Akulah TUHAN." Sekarang mari kita kembali ke Keluaran 3 dan melihat 

bagaimana Allah memberi respon kepada Musa dalam ayat 14 dan 15, "Firman Allah kepada Musa: 'AKU 

ADALAH AKU. Lagi firman-Nya: 'Beginilah kaukatakan kepada orang Israel itu: AKULAH AKU telah 

mengutus aku kepadamu.' Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa: 'Beginilah kaukatakan kepada 

orang Israel: TUHAN, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah 

mengutus aku kepadamu: itulah nama-Ku untuk selama-lamanya dan itulah sebutan-Ku turun-temurun.'" 

Anda bisa melihat dalam ayat-ayat ini bahwa ungkapan "AKU ADALAH AKU" disebut dua kali dalam ayat 

14, lalu untuk ketiga kalinya "AKU ADALAH AKU" muncul dalam kalimat "AKULAH AKU telah mengutus 
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aku kepadamu." Ketiga ungkapan tentang "AKU ADALAH" ini berasal dari kata kerja dalam bahasa Ibrani 

yang berarti "berada," atau "sesuatu yang ada."  

Kemudian dalam ayat 15 anda menemukan istilah "TUHAN" dalam kalimat "TUHAN, Allah 

nenekmoyangmu." Anda bisa menggarisbawahi kata tersebut. Istilah "TUHAN" ini pada dasarnya 

merupakan satu variasi dari kata kerja "berada" yang secara harfiah berarti "seseorang yang ada." Kata 

ini terdiri dari empat konsonan yang kalau ditukar ke abjad Latin akan menjadi YHWH, dan kemudian 

ditambah huruf-huruf hidup sehingga menjadi “Yahweh.” Dan itulah nama Allah Israel. Kata ini dipakai 

sebanyak 6.000 kali dalam Perjanjian Lama, yang menunjukkan betapa pentingnya nama tersebut. 

Jumlah penyebutan nama YHWH ini tiga kali lebih banhyak daripada penyebutan Elohim yang lebih 

merupakan satu nama generik untuk Allah. Dan jelas di sini bahwa Allah telah memilih untuk 

mengungkapkan diriNya tidak hanya sebagai satu keberadaan ilahi, melainkan bahwa Ia telah memilih 

untuk mengungkapkan diriNya dalam konteks relasi dan perjanjian dengan umatNya. Dia adalah Tuhan, 

yang diingat sebagai Tuhan dalam seluruh generasi, yang juga berarti bahwa Ia ingin dikenal sebagai 

Tuhan, YHWH, dalam ruangan ini pada hari ini. 

Apa artinya itu bahwa Allah adalah "AKU ADALAH", adalah Yahweh dan apa artinya bahwa kita 

merupakan satu umat yang memandang dengan heran kepadaNya dan takjub kepadaNya dan yang 

terpesona oleh kebesaran namaNya? Orang-orang Yahudi, bangsa Israel, pada masa awal sejarah mereka 

bahkan tidak akan menuliskan nama ini. Mereka memiliki satu penghormatan dan penghargaan akan 

nama tersebut, sehingga sebagai gantinya mereka akan menulis "Adonai" yang berarti Tuhan. Bagi orang-

orang Israel, ada penghormatan dan penghargaan terhadap nama Tuhan. Jadi, apa artinya ini? Apa yang 

Allah ingin ungkapkan tentang diriNya sendiri dan tentang namaNya dan kemudian bagaimana kita dapat 

memberi respon kepada AKU ADALAH AKU? Yang ingin saya lakukan adalah mempelajari seluruh bagian 

ini dan memahaminya dalam kaitan dengan apa artinya bahwa Allah adalah Tuhan. Ada banyak misteri di 

sekitar apa yang dimaksudkan dengan istilah Yahweh sebagai satu nama untuk Allah. Bahkan apa yang 

dikatakan dalam bagian ini dapat sedikit membingungkan karena di sini Allah berkata, "Aku telah 

menyatakan diriKu sebagai Allah yang Maha Kuasa kepada Abraham dan Ishak dan Yakub, dan yang 

lainnya, dan sekarang Aku menyatakan diriKu sebagai Tuhan." Ini tidak berarti bahwa ini untuk pertama 

kalinya kita melihat istilah Tuhan disebutkan dalam Alkitab, karena kita telah melihat istilah Tuhan sejak 

pasal-pasal awal dalam Alkitab. Tetapi yang kita lihat di sini adalah sebuah wahyu atau penyataan yang 

lebih dalam tentang siapa Allah itu dalam konteks hubungannya dengan umatNya. Apa artinya bagi Allah 

untuk mengatakan, "AKU ADALAH?" Saya ingin agar kita mendalami seluruh bagian ini dan memahami 

kaitannya dengan apa artinya "AKU ADALAH."  
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Ketika Allah berkata bahwa Dia adalah Yahweh, "AKU ADALAH," maka Ia mau mengatakan, "Aku adalah 

kudus." Semak duri yang menyala-nyala adalah satu gambaran untuk kehadiran Allah yang memurnikan. 

Ketika Musa datang mendekat ke semak duri itu dan ia diperintahkan untuk menanggalkan kasutnya 

karena tempat ia berdiri itu adalah kudus, itu bukan karena tanah itu sendiri kudus, melainkan tanah itu 

adalah kudus karena berada di hadapan Allah. Dan apa artinya bahwa Allah adalah kudus? Sering kali 

ketika kita berpikir tentang kekudusan, kita biasanya berpikir tentang hal-hal yang tanpa dosa atau 

tentang kebenaran, dan tentu semua itu termasuk dalam pengertian kekudusan, dan kita akan 

mempelajarinya, tetapi kita perlu menyadari bahwa kekudusan adalah jauh lebih dalam dan lebih luas 

maknanya daripada itu. Kekudusan Allah berarti berarti bahwa Ia benar-benar unik, kudus, sesuatu yang 

lain, dan sesuatu yang berbeda. Kita diciptakan menurut gambarNya, namun Allah secara radikal berbeda 

dari kita. 

Dikatakan dalam 1 Samuel 2:2, "Tidak ada yang kudus seperti TUHAN, sebab tidak ada yang lain kecuali 

Engkau dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita." Allah adalah lain. Ia berbeda. Ia adalah unik dan 

terpisah dari kita. Ia benar-benar unik. Ia benar-benar terpisah. Itulah sebabnya mengapa Allah 

menghentikan Musa ketika ia datang mendekati semak duri yang bernyala itu, karena ada kesenjangan 

yang tak terbatas, ada pemisahan antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Allah terpisah dari 

kita karena Ia benar-benar murni. Ia memang tidak berdosa dan benar, tidak tersentuh oleh dosa dan 

sama sekali tidak mentolerir dosa. Dan inilah masalah dalam bagian ini, dan itulah masalah dengan 

manusia. Kita diciptakan untuk menikmati dan memandang akan kekudusan Allah.  

Kita telah melihat Kejadian 1 dan 2 tentang bagaimana Adam berjalan dan berbicara dengan Allah, dan 

menikmati kehadiranNya. Dan kemudian datanglah dosa dan menghancurkan segala sesuatu. Tidakkah 

anda membenci dosa? Tidakkah anda rindu melihat Allah dalam segala keindahan dan kekudusan yang 

agung itu? Dan ketika anda merindukan Allah, maka anda akan membenci dosa, bahkan dosa yang sekecil 

apa pun. Kehidupan anda akan menghalangi anda untuk melakukan dosa. Anda tidak lagi akan tertarik 

untuk melakukan dosa, karena sebagaimana yang anda ketahui, Ibrani 12 mengatakan, "Tanpa 

kekudusan tidak seorang pun akan melihat TUHAN." Dan teks ini mengarahkan kita kepada kebutuhan 

kita akan seorang mediator, seorang mediator yang lebih besar daripada Musa.  Sehebat apa pun Musa 

dalam cerita ini, ia harus dihentikan di hadapan Allah karena ia tidak kudus. Dan kita membutuhkan 

seorang mediator yang dapat membawa kita ke hadirat Allah. Dan puji Tuhan, ada seorang yang lebih 

besar dari Musa, yaitu Kristus yang tidak berdosa, yang benar, dan yang memberikan kepada kita 

kebenaran dan kekudusan, yang dengannya kita dapat berdiri di hadapan Allah. 
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Biarlah realitas in meresap ke dalam hati anda, ke dalam hati setiap laki-laki, perempuan, anak, dan siapa 

saja dalam ruangan ini.  Pada satu hari nanti anda akan berdiri di hadapan Allah yang kudus yang adalah 

Hakim yang adil. Dan jika anda berdiri di hadapanNya dalam dosa anda, dengan dosa anda, maka anda 

akan diusir dari hadiratNya untuk selamanya. Ini bukan permainan. Ini adalah kenyataan di hadapan Dia 

yang adalah "AKU ADALAH." Tetapi keindahannya ialah bahwa anda akan berdiri di hadapan Allah pada 

hari itu dengan ditutupi oleh kebenaran Kristus, karena anda telah percaya pada apa yang telah Ia 

lakukan untuk anda di salib. Dan anda akan menatap keindahanNya, anda akan melihat Dia sebagaimana 

Dia ada, dan menghabiskan kekekalan bersama Allah yang Kudus. Kita membutuhkan Kristus sebagai 

mediator kita. 

Jadi, Allah berkata, "Aku kudus." Yang kedua, "Aku berbelas kasihan." Puji Tuhan, Allah adalah kudus dan 

Ia penuh belas kasihan. Lihatlah belas kasihanNya dalam Keluaran 3:7 dan 8. Saya menyukai ayat-ayat ini. 

Perhatikan kata-kata untuk Allah, yakni "Yahweh," "TUHAN." Allah berkata, "Dan TUHAN berfirman: 'Aku 

telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat-Ku di tanah Mesir, dan Aku telah mendengar 

seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya, Aku mengetahui penderitaan 

mereka. Sebab itu Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun 

mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah 

susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang 

Yebus." Betapa satu gambaran yang luar biasa, jangan lewatkan hal ini. Allah, yang megah dan 

mengagumkan dalam kekudusan dan kemuliaan, mau turun untuk menyelamatkan umatNya. Ia melihat 

penderitaan kita. Kita memiliki Allah yang melihat kita dalam dapur kesengsaraan kita. 

Saudara-saudara, saya mau mengingatkan anda sebagai umat Allah hari ini bahwa kepedihan anda tidak 

pernah, tidak pernah berada di luar kepedulian Allah. Ia melihat penderitaan kita. Ia mendengar teriakan 

kita. Karena Allah adalah Yahweh maka ini berarti bahwa Ia mendengar jeritan umatNya. Ketika anda 

sebagai umat Allah berseru kepadaNya, seruan anda tidak pernah tidak didengar olehNya. Kuatkan hati 

anda dengan keyakinan ini, berharaplah di dalamnya. Allah melihat penderitaan kita dan Ia mendengar 

seruan kita. Ia tahu penderitaan kita. Allah berkata, "Aku tahu penderitaan mereka, Aku sangat 

merasakan beratnya  penderitaan mereka." Allah tahu hal itu. Bukankah sewaktu-waktu kita berpikir, 

"Tuhan, apakah Engkau tahu? Apakah Engkau menyadari apa yang terjadi dalam hidup saya?" Ia 

mengetahuinya. Bahkan, kita memiliki Kristus yang mampu merasakan kelemahan-kelemahan kita, yang 

telah menjadi satu dengan kita dalam penderitaan. Sungguh satu kebenaran yang mulia. Ia melihat 

kepedihan kita, mendengar seruan kita, tahu penderitaan kita, dan Ia ingat akan perjanjianNya. 
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Ketika kita mendengar perkataan "ingat" dalam teks ini, itu tidak berarti bahwa Allah telah melupakan 

mereka selama 400 tahun. Allah mengetahui hal itu. Bahkan, anda bisa mengingat kembali apa yang Allah 

katakan kepada Abraham dalam Kejadian 15, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu 

akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan 

diperbudak dan dianiaya, empat ratus tahun lamanya." Allah sudah mengatakan bahwa hal itu akan 

terjadi, dan persis itulah yang terjadi. Ia berkata, "Tetapi Aku akan mendengar teriakan mereka, dan Aku 

akan melepaskan mereka dari tanah itu." Dan itulah yang terjadi di sini. Allah tidak pernah melupakan 

kasihNya kepada umatNya. Yahweh adalah Allah yang penuh belas kasihan. "Aku adalah kudus,” “Aku 

penuh belas kasihan,” dan yang berikut ialah, “Aku selalu hadir." Inilah yang Allah katakan kepada Musa 

dalam ayat 12. Bukankah ini yang kita lihat di seluruh kitab Kejadian? Ketika kita membaca tentang para 

leluhur Israel ini, kita melihat Allah berkata, "Aku akan menyertai engkau," "Aku akan menyertai engkau," 

"Aku akan menyertai engkau." Itu dikatakanNya berulang-ulang. 

Sekarang Ia datang kepada Musa. Mari kita tempatkan diri dengan kaki telanjang sebagaimana Musa di 

sini. Anda sedang berbicara kepada semak duri. dan Allah berkata kepada anda yang adalah budak, rakyat 

biasa, seorang gembala, seorang biasa, "Kamu harus pergi menghadap penguasa seluruh negeri ini, yaitu 

Firaun, dan kamu harus memberitahukan kepadanya agar ia membiarkan semua budaknya pergi." Dan 

anda dan saya mungkin akan berkata sebagaimana Musa, "Mengapa saya? Apa maksudMu bahwa saya 

harus melakukan ini?" Dan saya menyukai cara Allah menanggapi ini. Perhatikan apa yang Allah tidak 

katakan. Allah tidak mengatakan, "Dengarkan! Kamu adalah pilihan yang terbaik yang kami miliki untuk 

hal ini. Kamu telah dibesarkan di istana Firaun. Kamu mengenal orang-orang Mesir itu. Kamu menguasai 

bahasa Ibrani dengan cukup baik. Jadi kamu adalah pilihan yang terbaik yang kami miliki. Karena itu kami 

akan menarik kamu keluar, kamu dapat melakukan ini." Untungnya Allah tidak mengatakan demikian. 

Beberapa dari hal-hal ini benar dalam kaitan dengan Musa. Tidak diragukan lagi bahwa Allah dalam 

kedaulatanNya mengarahkan setiap langkah Musa menuju tujuan ini. Bukankah sesuatu yang baik untuk 

mengetahui bahwa ada Allah yang bekerja di belakang layar dan yang membawa dan mengatur semua ini 

bersama-sama untuk kebaikan kita bagi kemuliaanNya? Dan tentu saja semua hal itu benar, tetapi Allah 

tidak mengatakan, "Mengapa Aku memilih kamu adalah karena kamu memiliki kualifikasi ini , kualifikasi 

ini, kualifikasi ini." Ia berkata, "Aku akan menyertai engkau." Dengan kata lain, "Musa, tidak peduli siapa 

kamu, Aku bersamamu. Dan semua yang Kukatakan ini bukanlah tentang kamu melainkan tentang Aku." 

Bagaimana jika Allah sebenarnya memilih untuk memanggil kita untuk melakukan hal-hal dalam hidup 

kita bukan karena kualifikasi dan kemampuan kita, melainkan untuk membawa kita ke tempat di mana 

kita secara radikal bergantung pada kehadiranNya? Inilah yang kita lihat di seluruh Kitab Suci, yang kita 
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lihat dalam kehidupan semua pahlawan iman dalam Perjanjian Lama. Allah berkata kepada Yosua dalam 

Yosua 1:5, "Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu; seperti Aku 

menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau; Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak 

akan meninggalkan engkau." Allah berkata Kepada Gideon dalam Hakim-Hakim 6:17, "Tetapi Akulah yang 

menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Allah berkata 

Kepada Yeremia dalam Yeremia 1:8, "Janganlah takut kepada mereka, sebab Aku menyertai engkau 

untuk melepaskan engkau, demikianlah firman TUHAN." Panggilan untuk melayani Allah selalu disertai 

dengan janji kehadiranNya. Panggilan untuk melayani Allah selalu disertai dengan janji kehadiranNya. 

Para ibu atau ayah dalam ruangan ini, apakah anda merasa kewalahan? Pria atau wanita di ruangan ini, 

apakah anda merasa kewalahan? Anda mungkin merasa kewalahan dengan pekerjaan-pekerjaan anda di 

mana Allah telah menempatkan anda di dalamnya. Ketahuilah bahwa Allah adalah Yahweh, yang selalu 

hadir dan yang tidak akan meninggalkan umatNya sendiri. Ia selalu hadir. Dan yang berikut ialah, “Aku 

maha kuasa.”  Kehadirannya membawa kuasa. Allah berkata kepada Musa, "Pergilah kepada Firaun dan 

inilah tiga tanda yang Aku akan berikan kepadamu yang mendemonstrasikan kuasaKu." Ketiga tanda ini 

merupakan bukti bahwa Allah mempunyai maksud untuk menunjukkan kuasaNya. Tanda yang pertama 

adalah tongkat dan ular, yang bagi saya, jujur saja, dapat dipakai untuk menentukan apakah saya adalah 

Musa. Saya tidak ingin tongkat yang saya pegang berubah menjadi ular. Saya bukanlah seorang 

penggemar berat ular dan tidak tahu bagaimana berhadapan dengan ular. Seandainya saya menjatuhkan 

tongkat ke tanah lalu tongkat itu menjadi ular, pasti saya akan segera lari, apalagi kalau anda menyruh 

saya untuk memegang ular itu. Saya tahu bahwa ada beberapa orang yang menyukai ular dan bagi 

mereka itu sesuatu yang keren, tetapi saya akan lebih memilih memegang sekop daripada ular. Tetapi 

walaupun anda adalah salah satu dari orang-orang aneh yang suka menyentuh ular, anda tentu tidak 

akan sembaranagn bermain-main dengan ular. Anda juga tahu bahwa anda tidak boleh memegang 

ekornya, karena itu seperti satu resep untuk bencana yang akan anda alami. Jika anda cukup berani untuk 

menyentuh ular, anda akan memegang bagian dekat kepala dan lehernya, dan pastikan bahwa anda tahu 

di mana taring ular itu. Tetapi Allah berkata kepada Musa dalam Keluaran 4:4, "Ulurkanlah tanganmu dan 

peganglah ekornya." Apakah ada sesuatu yang lucu di sini? Mengapa harus ekornya yang dipegang? 

Para ahli sejarah telah membicarakan hal ini. Ular kobra merupakan simbol kekuasaan Mesir pada zaman 

dulu.  Bila anda melihat mahkota Firaun atau perhiasan lainnya, benda-benda ini selalu terkait dengan 

seekor ular. Ini adalah satu gambaran tentang penyembahan berhala. Dan Allah mengatakan dengan 

sangat jelas, "Akulah TUHAN." Ketika seorang kusta memperoleh kesembuhan dalam Perjanjian Lama, 

Allah berkata, "Akulah TUHAN, Aku berkuasa atas penyakit." Bahkan kuasa Allah dinyatakan dalam 
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mujizat air yang berubah menjadi darah yang terjadi di sungai Nil sebagaimana diceritakan dalam 

Keluaran 4. Bagi orang-orang Mesir, sungai Nil sudah dianggap sebagai dewa mereka. Inilah sungai yang 

memberikan kepada Mesir kemakmuran dan kesuburan. Ini adalah sumber kehidupan mereka. Tetapi 

Allah berkata, "Akulah yang memiliki otoritas atas kehidupan dan kematian." DI sini Allah mau berkata, 

"Aku adalah Allah yang maha kuasa." Itulah sebabnya setelah orang-orang Israel keluar dari Mesir, Musa 

bernyanyi kepada Tuhan dan berkata, "Yahweh adalah seorang pejuang. Dia adalah kekuatanku. Yahweh 

adalah Allah yang memiliki segala kuasa, selalu hadir, dan maha kuasa." 

Sekarang kita akan memahami lebih dalam lagi tentang Yahweh. Allah berkata kepada Musa, "Aku akan 

memberikan kepadamu tanda-tanda ini." Tetapi kemudian kita menemukan ungkapan ini, "AKU ADALAH 

AKU." Allah berkata, "Katakan kepada mereka bahwa 'AKU ADALAH' mengutus kamu." Apa artinya 

kalimat ini? Di sini Allah ingin menegaskan, "Aku selalu ada, AKU ADALAH," yang menunjuk kepada fakta 

bahwa Ia selalu ada, telah ada, dan akan selalu ada. Allah tidak berhutang keberadaannya kepada siapa 

pun atau apa pun. Ia tidak diciptakan. Ia tidak dijadikan. Ia selalu ada. Ia tidak memiliki permulaan. 

Sebaliknya, jika anda bertanya kepada saya tentang bagaimana saya menjadi ada sebagaimana saya ada, 

atau bagaimana saya menjadi siapa saya sekarang, saya jelas akan mengarahkan anda kepada orang tua 

saya dan kemudian kepada orang-orang lain dalam kehidupan saya yang telah mempengaruhi 

keberadaan saya. Jika anda bertanya kepada Allah, "Siapa yang membuat Engkau sebagaimana Engkau 

ada?" maka tidak akan ada jawaban karena Ia tidak dibuat. Ia selalu ada. Itulah intinya. Ia sendiri ada 

tanpa permulaan, dan bukan hanya itu tetapi juga Ia cukup untuk diriNya. Allah berkata, "Aku cukup 

untuk diriKu sendirii. Aku ada dalam dan dari diriKu sendiri, dan Aku tidak bergantung pada seorang pun 

atau sesuatu pun untuk keberadaanKu." Ia benar-benar independen. Kita tidaklah demikian. Kita adalah 

ciptaan yang bergantung pada banyak hal. Kita bergantung pada oksigen pada untuk bernasas saat ini. 

Kita bergantung pada makanan dan air untuk bisa hidup pada hari ini, bahkan, dalam arti tertentu, kita 

bergantung pada relasi kita dengan orang lain. Allah yang menyatakan dan mengungkapkan diriNya 

sebagai "AKU ADALAH," dan ini menunjuk kepada kenyataan bahwa Ia tidak bergantung pada seorang 

pun atau pada sesuatu pun. Dalam segala hal Ia menopang diriNya sendiri dan cukup untuk diriNya 

sendiri. 

Saya menyukai apa yang dikatakan dalam Mazmur 50. Perhatikan Mazmur 50:9-12, "Tidak usah Aku 

mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punya-Kulah segala 

binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang 

bergerak di padang adalah dalam kuasa-Ku. Jika Aku lapar, tidak usah Kukatakan kepadamu, sebab 

punya-Kulah dunia dan segala isinya." Dengan perkataan lain Allah akan mengatakan kepada anda, 
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"Jangan coba-coba berpikir bahwa Aku membutuhkan makanan, Aku tidak tidak akan pernah mengetuk 

pintu rumahmu. Aku menopang diriKu sendiri." Allah tidak memiliki permulaan. Ia selalu ada. Dan Ia tidak 

memiliki kebutuhan. Ia selalu cukup untuk diriNya. Setelah mendengar ini mungkin ada dari antara kita 

yang berkata, "Tentu demikian, tetapi dalam pikiran kita, bahkan sebagai orang-orang Kristen, terdapat 

pandangan bahwa Allah membutuhkan kita." Lalu ada juga yang berkata, "Mengapa Allah menciptakan 

kita? Ia menciptakan kita karena Ia membutuhkan persekutuan." Tidak, Alah tidak kesepian sedemikian 

rupa sehingga Ia harus berkata, "Aku perlu menjadikan manusia dalam hakekatnya sebagai satu trinitas." 

Ia selalu ada dalam persekutuan yang sempurna. Ia tidak mempunyai kebutuhan untuk persekutuan. 

Allah tidak memerlukan ibadah kita. 

Saya menyukai apa yang A.W. Tozer katakan di sini. Ia mengatakan, "Kita semua sebagai manusia tiba-

tiba bias menjadi buta, namun matahari masih akan bersinar pada siang hari dan bintang-bintang masih 

akan bersinar pada malam hari, karena benda-benda angkasa ini tidak berhutang apa pun kepada jutaan 

manusia yang mendapatkan manfaat dari cahayanya. Karena itu, walaupun setiap manusia di bumi ini 

menjadi ateis, hal itu tidak dapat mempengaruhi Allah dengan cara apapun. Ia adalah siapa diriNya tanpa 

pengaruh apa pun dari yang lain. Percaya kepadaNya tidak menambahkan apa pun bagi 

kesempurnaanNya, demikian juga meragukanNya tidak mengambil apa pun dari kesempurnaanNya.” 

Allah tidak membutuhkan persekutuan dari kita. Ia tidak membutuhkan ibadah kita. Dan tidak peduli 

seberapa banyak hal yang dapat kita bicarakan tentang pokok tersebut di sini, Ia juga tidak memerlukan 

pemuridan kita. Kenyataannya adalah bahwa Allah tidak membutuhkan kita untuk membuat 

kemuliaanNya dikenal di seluruh dunia. Ia melibatkan kita dalam misiNya bukan karena Ia membutuhkan 

kita melainkan karena Ia mengasihi kita dan karena Ia mengajak kita untuk bergabung denganNya dalam 

kesukaan yang menakjubkan dalam mengenal dan menyebarkan kemuliaanNya sampai ke ujung bumi. 

Allah tidak mempunyai kebutuhan-kebutuhan. 

Mari kita teruskan dalam melihat makna "AKU ADALAH." Itu juga berarti bahwa Allah ingin mengatakan, 

"Aku adalah kekal." Hal ini berkaitan dengan keberadaan diriNya yang selalu ada tanpa permulaan, tetapi 

juga bahkan lebih khusus berkaitan dengan waktu. Allah tidak mempunyai permulaan, Allah tidak 

mempunyai akhir. Ia tidak mempunyai masa lalu, Ia tidak mempunyai masa depan. Ia selalu hadir dalam 

kekekalan. Ia selalu menjadi siapa diriNya, dan Ia akan selalu menjadi siapa diriNya. Dapatkah anda 

memahaminya?  "AKU ADALAH" adalah Allah yang kekal. Mazmur 90:1-2 mengatakan, "Tuhan, Engkaulah 

tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia 

diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah." Seperti semak duri 

yang terus terbakar tanpa menjadi hangus, Allah kita tidak pernah kehabisan bahan bakar. KemuliaanNya 
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tidak pernah berkurang. Kemuliaan-Nya tidak pernah meredup dan keindahanNya tidak pernah 

memudar. 

Apakah anda tahu apa artinya ini? Bayangkan keajaiban ini yang ada dalam kekekalan. Mari kita 

renungkan ini. Allah adalah tidak terbatas dalam keindahan dan tak terbatas dalam kemuliaan, itu berarti 

untuk selama-lamanya kita akan menemukan lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan 

lebih dan lebih dari kemuliaanNya. Kita sering berpikir tentang surga dan kita berkata, "Ya, saya tahu 

bahwa surga akan menjadi satu tempat yang sempurna, tetapi apakah itu berarti sempurna dalam 

kebosanan yang akan kita rasakan? Apa yang akan kita lakukan?" Kita akan mengenal dan mengalami 

kemuliaan Allah yang tidak akan pernah memudar.  

Stephen Charnock menulis sebuah wacana tentang kekekalan Allah. Ini adalah satu kutipan yang padat 

maknanya, tetapi saya ingin membagikannya kepada anda. Ia berkata, "Ketika kita nanti menikmati Allah, 

kita akan menikmati Dia dalam kekekalanNya. Berabad-abad setelah itu, kegembiraan akan Allah akan 

sama menyenangkan dan memuaskan seolah-olah hal itu baru pertama kalinya dirasakan oleh rasa lapar 

kita. Ketika kemuliaan Allah akan bangkit atas kita, itu tidak akan pernah lenyap, bahwa setelah jutaan 

tahun itu berakhir, yang banyaknya seperti pasir di tepi laut, matahari yang oleh terangnya kita akan 

hidup, akan tetap seterang sebagaimana penampilannya yang pertama. Ia tidak akan pernah berhenti 

mengalir, Ia akan tetap mengalir dengan kuatnya, mengalir dengan penuhnya, sebagaimana ketika 

pertama kalinya Ia mengkomunikasikan dirinya kepada anda. Allah selalu kuat dan bertahan terus, 

sebuah karya kehidupan yang murni, yang terus-menerus memancarkan sinar kehidupan yang baru dan 

yang segar untuk makhluk ciptaanNya. Pengalaman ini berkembang seperti satu musim semi yang 

berlangsung terus-menerus, dan yang berisi keinginan-keinginan yang paling luas, yang membentuk 

minat, kesenangan, dan kepuasan kita. Ini akan berlangsung dengan kepelbagaian yang tidak terbatas, 

tanpa ada perubahan atau suksesi. Ia memiliki banyak hal untuk meningkatkan kenikmatan kita, dan Ia 

memiliki kekekalan untuk mengabadikan kenikmatan kita tersebut, dan ini akan menjadi buah dari 

kenikmatan yang kita alami bersama Allah yang tidak terbatas dan yang kekal." 

Saya berharap bisa menulis sepert itu. Saya tidak sabar untuk mengalami apa yang penulis ini gambarkan. 

Saya ingin tahu lebih banyak dan lebih dan lebih lagi setiap hari, setiap hari. Allah berkata, "Aku adalah 

kekal,"  "Aku tidak berubah." Ia tidak berubah, tidak ada perubahan atau bayangan di dalam diriNya, 

sebagaimana dikatakan dalam Yakobus 1:17. Maleakhi 3:6 mengatakan, "Bahwasanya Aku, TUHAN, tidak 

berubah." Dan ini benar-benar merupakan satu berita yang baik bahwa Allah tidak berubah. 

KesempurnaanNya tidak pernah berubah. Saya ingin memberitahu kepada anda mengapa ini benar-
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benar adalah satu berita yang baik. Karena jelas bahwa seandainya Allah menjadi lebih buruk maka itu 

akan menjadi hal yang buruk, tetapi juga akan menjadi hal yang buruk seandainya Allah menjadi lebih 

baik. Jika Allah berubah menjadi lebih baik maka itu tidak akan baik. Mengapa? Karena saat Ia berubah 

menjadi lebih baik maka jelas bahwa sebelumnya Ia terbatas dalam kebaikanNya. Allah selalu tidak 

terbatas dalam kebaikanNya. Jika anda baik secara tidak terbatas, maka tidak mungkin bagi anda untuk 

berubah menjadi lebih buruk atau berubah menjadi lebih baik. Allah berkata, "AKU ADALAH, Aku tidak 

berubah." Kesempurnaan Allah tidak pernah berubah.  

Sekarang pikirkan tentang janji-janji Allah. Yang berikut ialah, "Aku adalah setia." Mari kita melihat 

Keluaran 6. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa saya ingin mendalami pasal 6 ayat 6, 7, dan 8. 

Dan saya ingin agar anda mengambil pensil atau pena, untuk menggarisbawahi setiap kali anda 

menemukan kalimat bahwa Allah membuat janji di mana janji itu dimulai dengan kata-kata "Aku akan." 

Jadi carilah ungkapan "Aku akan," dan garisbawahi setiap kali anda melihatnya. Allah berkata dalam 

Keluaran 6:6-8, "'Aku akan mengangkat kamu menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allahmu, supaya 

kamu mengetahui, bahwa Akulah, TUHAN, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang 

Mesir. Dan Aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah Kujanjikan memberikannya 

kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu; 

Akulah TUHAN.' Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak 

mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu." Dalam ayat-ayat 

ini anda bisa melihat tujuh kalimat yang dimulai dengan "Aku akan." Garisbawahi bagian itu. Dalam tiga 

ayat saja anda menemukan tujuh dasar untuk janji-janji Allah. 

Anda bisa menggarisbawahi satu frase lagi. Anda dapat melihatnya pada bagian awal, pada bagian 

tengah, dan pada bagian akhir teks ini. Apakah anda bisa melihatnya? Frasa itu ialah "Akulah Yahweh." 

Yahweh adalah nama Allah Israel. Terjemahan Alkitab kita mengatakan, "Akulah TUHAN." Garisbawahi 

frasa itu pada awal ayat 6, "Akulah TUHAN," lalu pada bagian pertengahan dalam ayat 7, "Akulah 

TUHAN," dan kemudian pada bagian akhir, "Akulah TUHAN." Di sini Allah ingin mengatakan, "Inilah 

namaKu, Akulah TUHAN," dan Ia menunjukkan kebesaran namaNya dan memberikan janji-janjiNya 

kepada umatNya. NamaNya dan janji-janjiNya terkait bersama-sama di sini. Allah mengatakan, "Aku akan 

setia. Aku setia pada janji-janjiKu. Aku setia kepada janji-janji yang Kuberikan kepada Abraham, Ishak, 

Yakub, bahkan lebih jauh lagi dari itu, Aku akan menggenapi semuanya, karena Aku setia pada apa yang 

Aku katakan bahwa Aku akan lakukan." 

Apa yang Allah janjikan di sini? Apa yang dikatakan dalam frasa "Aku akan" tersebut? Ia menjanjikan 

pembebasan. "Aku akan membawa kamu keluar," "Aku akan melepaskan kamu." Ini adalah janji tentang 
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kebebasan, janji tentang pembebasan. Kamu akan bebas, umat Allah, kamu akan bebas, kamu akan 

memperoleh pembebasan. Kedua, Ia menjanjikan penebusan, "Akulah TUHAN, Aku akan membebaskan 

kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu 

dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu 

menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui, bahwa Akulah, TUHAN, 

Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir." Ini adalah satu kekebasan yang 

diperoleh dengan harga yang dibayar, harga penebusan. Di sini kita melihat penebusan, demonstrasi 

kekuasaan Allah, dan tangan Allah yang teracung. "Aku akan membebaskan kamu, menebus kamu." 

Ketiga, Ia menjanjikan adopsi atau pengangkatan sebagai anak. "Aku akan mengangkat kamu menjadi 

umat-Ku." Secara harfiah, "Kamu akan menjadi milikKu, Akan akan menjadi Bapamu." 

Saya tidak tahu apakah anda mendengar cerita ini dari Haiti pada minggu lalu atau beberapa minggu yang 

lalu. Puji Tuhan bahwa beberapa anggota kami dari Pelayanan Vapor Olahraga yang melayani di Haiti 

telah kembali dengan selamat. Ini adalah salah satu cerita, dan saya mau bacakan bagi anda. 

Arno tidak dapat dipisahkan dari Mr. Penguin, mainannya. Arno adalah seorang anak laki-

laki kecil dari Haiti yang hampir berusia 3 tahun. Dan penguin mewah dengan perkataan 

"cinta" yang tertulis di atasnya merupakan milik Arno yang paling berharga. Arno adalah 

seorang yatim piatu dan ke mana pun ia pergi penguinnya selalu bersamanya. Ia telah 

diberikan penguin tersebut setelah kelahirannya. Satu pasangan suami-istri dari Belanda 

sedang dalam proses mengadopsi anak ini hampir sejak awal hidupnya, dan mereka telah 

merasa cocok dengannya ketika dia baru berusia dua bulan. Dan Mr. Penguin merupakan 

satu tanda dan mewakili satu janji bahwa mereka akan datang untuk mendapatkan Arno. 

Proses adopsi menghabiskan waktu dua tahun, jangka waktu yang memadai untuk 

menentukan bahwa tidak ada kerabat yang mungkin akan mengklaim dia. Jadi, Richard 

dan Rowena Pet, pasangan muda Belanda ini, sangat ingin menjadi ibu dan ayah bagi 

Arno. Mereka telah berjuang dengan infertilitas selama bertahun-tahun sebelum 

memutuskan untuk mengadopsi anak. Saat mereka menunggu pengadopsian Arno, 

Rowena hamil. 

Pada bulan Agustus lalu, Rowena melahirkan Jim, yang ditinggalkan dalam perawatan 

keluarganya di Belanda ketika Richard dan Rowena terbang ke Haiti pada bulan Januari 

untuk mengklaim Arno dan menyelesaikan proses adopsi. Arno adalah seorang pemalu 

pada pertemuan mereka yang pertama, tetapi dalam waktu 30 menit dalam pertemuan 
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dengan orang tua angkatnya, ia bias meraih tangan Rowena dan membawa pasangan 

Belanda ini untuk mengadakan tur ke panti asuhan di kota Port-au-Prince, tempat ia 

menghabiskan sebagian besar hidupnya yang singkat. Saat itulah ia mulai memanggil 

mereka mama dan papa. 

Richard telah berbagi sukacita mereka dengan seorang teman melalui email. Ia menulis, 

"Kami ke panti asuhan dengan perasaan yang sedikit aneh. Kami berjalan di sekitar satu 

sudut dan segera melihat Arno berjalan menuju kami. Ia baik-baik saja sampai ia berada 

sekitar setengah meter jauhnya, tetapi kemudian ia panik. Seorang perempuan dari panti 

asuhan ini lalu membantu anak ini untuk menemui kami, dan setengah jam kemudian, ia 

mengambil tangan Rowena untuk pertama kalinya. Maaf, tapi saya tidak tahan untuk 

menangis pada saat mengetik email ini. Arno telah menunjukkan kepada kami segala 

sesuatu di panti asuhan tersebut. Ia menunjukkan kepada kami sebuah mobil tua yang 

mereka miliki yang dugunakan bagi anak-anak untuk bermain. Dia sedang memegang 

kartu ulang tahun yang kami kirimkan untuk ulang tahunnya yang kedua." 

Richard dan Rowena sebagai orang tua angkatnya ini sering tinggal di vila atau hotel di 

satu bagian tertentu dari Port-au-Prince, yaitu tempat di mana mereka mengadopsi Arno. 

Itu adalah juga tempat di mana mereka berada ketika gempa bumi datang dan di sanalah 

mereka meninggal bersama-sama. Tim liputan dari Kamera Televisi Belanda berada di 

lokasi gempa selama usaha pencarian yang gencar oleh tim penyelamat internasional. 

Lalu terlita berbaring di sana di tengah-tengah reruntuhan adalah sesuatu yang berwarna 

biru dan kuning, yang jelas adalah mainan Arno, Mr. Penguin, yang ditandai dengan kata 

"cinta" yang selalu dibawa ke mana-mana oleh Arno. Itulah mainan yang membantu 

Richard dan Rowena untuk melakukan kontak pertama mereka dengan Arno. Apa yang 

tidak ditunjukkan oleh kamera televisi ini adalah bahwa ketiga-tiganya meninggal dalam 

keadaan terjalin bersama-sama, seolah-olah saat kejadian itu Rowena dan Richard telah 

mencoba untuk menempatkan tangan mereka sebagai pelindung di sekitar Arno ketika 

batu-batu mulai berjatuhan. Bencana yang kejam ini telah menghancurkan keluarga baru 

ini, sekaligus meninggalkan seorang anak yang menjadi yatim piatu di Belanda. 

Jenazah Richard dan Rowena dan Arno Pet dibawa ke Belanda bersama-sama karena 

mereka telah ditemukan bersama-sama dalam reruntuhan hotel tersebut. Mereka baru 

menjadi satu keluarga selama beberapa jam, namun mereka adalah satu keluarga. Arno 
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memiliki kehidupan yang singkat dan tragis, namun hidupnya berakhir dalam pelukan 

seorang ibu dan ayah. 

Ketika saya membaca cerita itu, saya tidak bisa berbuat lain selain jatuh berlutut dalam kekaguman akan 

realitas itu. Pikirkan hal ini. Yahweh atau TUHAN telah mencari anda. Ia telah mencari anda. Dan Ia telah 

mencari anda dengan harga yang besar. Penebusan memiliki harga yang memungkinkan adanya adopsi. 

Allah telah mengutus PutraNya yang Tunggal yang memungkinkan anda diadopsi menjadi anak-anakNya. 

Inilah janji Allah tentang adopsi, "Kamu akan menjadi umatKu, Aku akan menjadi Bapamu." Terpujilah 

Yahweh, janji tentang adopsi kemudian diikuti dengan janji tentang kepemilikan, kepemilikan atas tanah 

yang telah Ia janjikan selama bertahun-tahun dan beberapa generasi. Allah berkata, "Aku akan setia." 

Inilah pertanyaannya sekarang: bagaimana anda tahu bahwa apa yang Allah janjikan ini akan terjadi? 

Bagaimana anda tahu bahwa Allah akan setia kepada janjiNya? Apakah Anda pernah membuat satu janji 

yang anda benar-benar berusaha untuk menggenapinya, anda mencoba sebaik mungkin untuk setia 

kepada janji anda, tetapi kemudian sesuatu terjadi di tengah jalan yang tidak memungkinkan bagi anda 

untuk menggenapinya? Pernahkah anda mengalami hal seperti itu? Lalu bagaimana anda tahu bahwa hal 

seperti itu tidak akan terjadi dengan Allah? Tentu Ia bermaksud baik ketika Ia menjanjikan sesuatu, tetapi 

bagaimana kita dapat yakin bahwa apa yang dijanjikanNya pasti akan terjadi? Ia berkata, “Aku akan 

setia.” 

Bagian selanjutnya yang kita lihat tentang Yahweh ialah, "Aku berdaulat." Anda dapat kembali ke 

Keluaran 3 di mana anda melihat bahwa Musa akan menghadapi perlawanan, dan Allah berkata dalam 

Keluaran 3:19 dan 20, "Tetapi Aku tahu, bahwa raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali 

dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi Aku akan mengacungkan tangan-Ku dan memukul Mesir dengan 

segala perbuatan yang ajaib, yang akan Kulakukan di tengah-tengahnya; sesudah itu ia akan membiarkan 

kamu pergi." Di sini Allah bukan asal membuat janji-janji yang muluk dan penuh harapan. Ia mau katakan, 

"Inilah yang akan terjadi." Dan Ia mengatakan demikian karena rencanaNya dan tujuanNya selalu 

tercapai. Dia adalah berdaulat. Saya mau mengingatkan anda bahwa kita telah membicarakan tentang hal 

ini ketika kita mempelajari kitab Kejadian, yakni bahwa kedaulatan Allah tidak menghalangi tanggung 

jawab manusia. Ketika anda membaca teks ini dan melihat kekerasan hati Firaun, perhatikan bahwa 

sepuluh kali terulis bahwa Allah mengeraskan hati Firaun, dan juga sepuluh kali dikatakan bahwa Firaun 

mengeraskan hatinya. Kedua aspek ini berjalan bersama-sama. Bagaimana keduanya dapat berjalan 

bersama-sama? Tentu tidak dapat dijelaskan. Hubungan antara kedaulatan Allah dengan tanggung jawab 

manusia merupakan satu misteri. Namun keduanya ada bersama-sama. Allah adalah Penguasa yang 

berdaulat, dan Ia memelihara janjiNya dan Ia menyelesaikan rencananya. "Aku berdaulat."  
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Yang berikut adalah, "Aku adalah adil."  Pada akhir Keluaran pasal 3, Allah berkata kepada bangsa Israel, 

"Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu." Inilah yang  ingin saya tekankan untuk 

mengingatkan kita tentang apa yang terjadi pada waktu itu. Mereka secara tidak adil telah diperlakukan 

sebagai budak selama 400 tahun. Mereka bertanya, "Tuhan, di mana keadilan dalam hal ini?" Kita perlu 

ingat hal ini, dan harus berhati-hati agar kita tidak mengukur keadilan Allah berdasarkan hasil jangka 

pendek, karena kenyataannya ialah bahwa Kitab Suci mengajarkan bahwa Allah itu adil, dan Ia akan 

memerintah, dan pada akhirnya keadilan akan memerintah oleh tangan Allah sendiri. 

Yang berikut lagi ialah penggabungan dari semua pernyataan ini: "Aku kudus," "Aku berbelas kasihan, 

"Aku selalu hadir," "Aku maha kuasa," "Aku selalu ada tanpa permulaan," "Aku cukup untuk diriKu," "Aku 

adalah kekal," "Aku tidak berubah," "Aku berdaulat," dan "Aku adil." Semua hal ini terkandung dalam 

pernyataan "Akulah Allah." Dan ini adalah kunci, ini dapat dikatakan sebagai tema utama dari kitab 

Keluaran, atau paling tidak ini adalah salah satu tema utamanya. Di tengah-tengah politeisme dan 

panteisme dan budaya yang merajalela di seluruh negeri Mesir, Allah ingin mengatakan dengan sangat 

jelas bahwa Ia adalah Allah. Anda akan melihat tema ini lagi dan lagi dalam cerita ini, "Orang-orang Mesir 

akan tahu bahwa Akulah Yahweh, Akulah Allah, TUHAN, dan bukan allah-allah yang lain." 

Apa yang akan kita lihat di waktu-waktu yang akan datang, seperti yang kita pelajari pada minggu ini, 

ialah tentang bagaimana orang-orang Mesir memberikan respon, bagaimana Musa memberikan respon, 

dan bagaimana bangsa Israel memberikan respon. Pertanyaan bagi kita pada pagi ini adalah bagaimana 

kita akan memberi respon kepada Yahweh? Saya ingin mengemukakan kepada anda tiga tanggapan yang 

sederhana namun yang signifikan. Pertama, percayalah dan berharaplah kepadaNya. Saya ingin 

mengatakan kepada setiap orang dalam ruangan ini bahwa tidak ada seorang pun dan tidak ada sesuatu 

pun di dunia ini yang layak untuk menjadi objek iman dan pengharapan kita. Tidak ada yang lain. Dia 

adalah Tuhan. Ini adalah pengakuan iman dari Perjanjian Lama yang akan kita lihat dalam beberapa 

minggu ke depan dalam Ulangan 6:4-5. Ini adalah Shema, pengakuan iman dari Perjanjian Lama, "Allah 

adalah TUHAN." "Tidak ada yang seperti Dia." "Hanya satu Tuhan." "Allah adalah TUHAN." 

Tetapi kemudian kita melihat satu kenyataan yang mengejutkan bilamana kita datang ke Perjanjian Baru. 

Kenyataan yang menakjubkan dalam Perjanjian Baru ini adalah bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Kristus 

adalah Tuhan. Jika anda membaca apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 8 -- kita akan mendalaminya 

suatu saat nati -- anda melihat  bagaimana Yesus melakukan percakapan dengan beberapa pemimpin 

agama dan mereka berbicara dengan Yesus tentang Abraham. Pda saat itu Yesus berkata, "Abraham 

melihat Aku." Para pemimpin agama bertanya, "Apa maksudMu?" Yesus menatap mereka dan berkata, 

"Sebelum Abraham ada, AKU ADA." Di sini Yesus menggunakan kalimat yang persis sama dengan 
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terjemahan bahasa Yunani dari Keluaran 3:14. Seandainya saya datang menjumpai anda dan menatap 

anda sambil berkata, "AKU ADALAH," anda mungkin akan mengatakan, "Kamu adalah aneh." Tetapi 

ketika Yesus mengatakan demikian, mereka berusaha melempari Dia dengan batu karena mereka tahu 

bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Yahweh, dengan Allah. Yesus mengatakan, "Akulah roti 

hidup," "Akulah terang dunia," "Akulah pintu," "Akulah Gembala yang Baik," "Akulah kebangkitan dan 

hidup," "Akulah jalan, kebenaran. dan hidup," "AKU ADALAH," "AKU ADALAH." Itulah yang Yesus katakan 

berulang-ulang. "Akulah Yahweh." Dan itu sebabnya dalam Roma 10:9-10 Paulus mengatakan, "Jika kamu 

mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah 

membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." 

Jadi ini adalah undangan untuk setiap orang dalam ruangan ini untuk mengakui Kristus sebagai Tuhan. Ini 

adalah caranya kita diselamatkan. Mengakui Kristus sebagai Tuhan, sebagai Yahweh, TUHAN yang datang, 

yang turun untuk menyelamatkan kita, yang datang untuk menanggungkan dosa-dosa kita atas diriNya 

sendiri di kayu salib, yang bangkit dari kubur dalam kemenangan, dan yang telah naik ke sebelah kanan 

Bapa. Kristus adalah Tuhan. Dan ketika anda mengakui itu di dalam hati anda, dan mengaku dengan 

mulut anda, maka anda akan diselamatkan. Percayalah dan berharaplah kepadaNya. Dan jika anda 

melakukan itu, anda akan memperoleh ketenangan dan perlindungan di dalam Dia. Temukanlah 

ketenangan di dalam Allah yang tidak berubah, yang kekal, dan yang kebaikanNya tidak terbatas. 

Temukanlah perlindungan di dalam diriNya di tengah-tengah masa-masa sulit yang anda lalui. Saya tahu 

bahwa dalam ruangan ini ada orang-orang yang sedang mengalami banyak hal yang membingungkan dan 

yang sulit dalam kehidupan anda. Temukanlah ketenangan dan perlindungan di dalam Dia.  

Marilah dan lihatlah bagaimana kebenaran ini memiliki implikasi penting untuk kehidupan anda. Jangan 

hanya fokus pada keadaan-keadaan yang sulit di sekitar anda. Jangan mengatakan, "Saya bukanlah Musa, 

jadi apa yang harus saya lakukan? Bagaimana dengan saya? Bagaimana saya bisa melakukan ini?" Orang-

orang Israel, dari satu generasi ke generasi lainnya selama masa perbudakan bertanya, "Apa yang terjadi 

dengan keadaan kami?" Tetapi kenyataannya adalah bahwa Allah telah memanggil Musa untuk 

melakukan itu. Jangan fokus pada situasi, tetapi fokuslah pada siapa Dia yang telah memanggil anda dan 

ketahuilah bahwa Ia melihat penderitaan anda dan Ia mendengar teriakan anda dan Ia tahu penderitaan 

anda. Dan Allah tidak berubah, Ia kekal, Ia cukup untuk diriNya, Ia ada tanpa permulaan, Ia kudus, Ia 

berbelas kasihan, Ia adil, dan Ia berdaulat. Ia bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan 

bagi anda. 
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Percayalah pada siapa diriNya bilamana anda tidak tahu mengapa hal ini atau mengapa hal itu terjadi 

dalam hidup anda. Inilah yang kita lihat berulang-ulang, ketika Tuhan berkata, "Akulah TUHAN," "Akulah 

TUHAN," "Akulah TUHAN." Bilamana anda tidak tahu mengapa hal ini atau mengapa hal itu terjadi, 

datanglah dan percayalah kpada Dia sebagai Tuhan. Dia adalah Yahweh. Tenanglah dan berlindunglah 

dalam keyakinan ini. Dan kemudian berikan penyembahan anda dan kasih anda kepadaNya. Biarlah ini 

meresap masuk ke dalam hati anda. Allah yang disembah dan dilayani dan diikuti oleh Musa di gunung itu 

adalah Allah yang sama yang kehadiranNya bersama kita dapat kita alami saat ini. AKU ADALAH, Dialah 

Allah. Dia ada bersama kita. Karena itu berikan kepadaNya penyembahan dan kasih anda. Bilamana anda 

mengenal Yahweh, maka kehidupan religius yang hanya bersifat rutin saja tidak dapat ditolerir lagi. Kita 

tidak boleh bermain-main dengan Yahweh. Secara khusus, ibadah yang biasa-biasa saja tidak mungkin 

lagi kita lakukan. Ketika kita berkumpul bersama dalam ibadah, sering kita tidak memusatkan pikiran dan 

hati dan suara kita pada Yahweh, dan kita menjadi bosan dalam beribadah.  

Jadi, ketika kita beribadah dengan benar di hadapan Yahweh, kita berkumpul bersama dengan sepenuh 

hati, dengan tersungkur di hadapanNya, dan dengan mengangkat tangan kita kepadaNya. Saya ingin 

berhati-hati di sini karena tidak diragukan bahwa ekspresi lahiriah, ekspresi emosional, bahkan dalam 

ibadah, bisa menjadi satu tipuan yang berbahaya. Tetapi pada saat yang sama, jika kita mengenal Yahweh 

dengan benar, kita akan mengasihiNya dengan penuh kerinduan. Dan kita akan mengalami suatu 

peningkatan dalam kasih kita kepadaNya, yang mengalahkan dan melebihi segala sesuatu yang lain di 

dunia ini. Dan jika kita telah dicengkeram oleh hal-hal yang lain, marilah kita bertobat dari hal itu dan 

marilah kita berikan semua kasih kita dan semua penyembahan kita kepadaNya. Semoga hati kita 

diarahkan kepadaNya, dan hanya kepadaNya. Penyembahan yang biasa-biasa saya tidak mungkin lagi kita 

lakukan. Penyerahan yang total bukan lagi satu pilihan melainkan satu keharusan. Ini adalah 

pertempuran yang berlangsung dalam hati dan kehidupan Musa. "Musa, ini bukan waktunya untuk 

menunjukkan kelebihan-kelebihanmu di hadapan Allah dan bukan waktunya untuk melihat 

keberhasilanmu. Kenyataannya adalah bahwa kamu telah mendapat satu perintah langsung, dan 

bilamana Yahweh berbicara, kamu harus taat." Umat Allah, bilamana Yahweh berbicara, kita harus 

menaatiNya. Tidak peduli apa yang terjadi, kita taat kepadaNya. 

Dan akhirnya, jika kita mengenal Yahweh dan jika penyembahan dan kasih kepadaNya ada dalam hati 

kita, maka misi global tidak lagi bisa ditawar-tawar. Karena jika ia adalah Tuhan, jika ada jutaan orang di 

dunia yang tidak mengetahui bahwa Ia adalah Tuhan, maka kita akan menggunakan hidup kita untuk 

membuatNya dikenal di antara bangsa-bangsa. 


