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DAN KEBENARAN” 

- Yeremia 22:1-9 – 
Pdt. Dr. dr. Paul Choo – Sihombing 

 
o PENGANTAR 

Yeremia adalah seorang nabi, dia adalah nabi terakhir yang diutus Tuhan untuk memperingatkan 
bangsa Israel sebelum mereka diserang dan Yerusalem dihancurkan serta orang-orang Yahudi dibawa ke 
pembuangan Babel. 

Tuhan telah mengirim banyak nabi sebelum Yeremia untuk memperingatkan orang Israel dan 
mengatakan "kamu terus berpaling dari Tuhan, kamu terus menerus menyembah berhala, kamu terus 
melanjutkan hidupmu dengan melakukan ketidakadilan kepada orang miskin dan orang yang 
membutuhkan, hentikan!” Bahkan, selama ratusan tahun Tuhan mengutus satu persatu nabi-Nya.  

• Yeremia adalah yang terakhir dalam barisan panjang para nabi.  
• Dia salah satu nabi yang memiliki durasi pelayanan terpanjang. Pelayanannya untuk 

memperingatkan orang-orang Israel berlangsung selama 40 tahun. 
• Dia memperingatkan 5 raja yang berbeda dari Israel tentang penghakiman yang pasti akan 

datang seperti yang telah Tuhan janjikan bahwa Babel akan datang dan menyerang dan 
menaklukkan mereka dan menghancurkan Yerusalem. Dan yang paling penting 
menghancurkan Bait Allah. Membawa mereka semua ke pengasingan. 

• Yeremiah memohon kepada mereka selama 40 tahun.  
• Bisakah Anda bayangkan itu! Dia tidak pernah menikah. Dia hanya menghabiskan hidupnya 

memohon kepada orang Israel, raja-raja dan semua orang. Dia disebut “nabi peratap” karena 
dia terus menangis serta berkata "tolong jangan lakukan itu!" 
 

• GAMBARAN DARI BELAS KASIHAN TUHAN  
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§ Bisa dibayangkan seorang ayah dan ibu, misalkan mereka memiliki seorang anak laki-
laki yang sangat sangat nakal dan tidak patuh. Mungkin dia menjual narkoba, 
melakukan hal-hal buruk dan polisi datang untuk menangkapnya. Dan Anda tahu dia 
mungkin telah dipenjara berkali-kali dan ini adalah kesempatan terakhirnya. 
Kemudian polisi menangkapnya lagi karena melakukan kejahatannya yang 
mengerikan, mereka akan membunuhnya, mereka akan mengeksekusinya. 

§ Dapatkah Anda membayangkan sang ibu dan ayah? Mereka memohon kepada sang 
anak "tolong jangan lakukan ini! Saya mohon! mohon!" Dengan menangis. Anda tahu? 
Itu hati seorang ayah dan ibu. Dan hati Tuhan terlihat di sini di hati Yeremia "tolong 
jangan melakukan penyembahan berhala! Tolong jangan melanjutkan dosa-dosamu 
yang mengerikan dengan ketidakadilan.” 

§ Akhirnya kesabaran Tuhan selama ratusan tahun, nabi demi nabi akan berakhir 
setelah Yeremia. Yeremia tahu itu, itu sebabnya dia memohon kepada mereka. 
 

• YEREMIA MEMILIKI KEHIDUPAN YANG SULIT  
§ Tentu saja Yeremia memiliki kehidupan yang sangat sulit, tidak ada yang 

menyukainya, mereka menyukai penyembahan berhala. Orang kaya suka 
memanfaatkan orang miskin, mereka menyukai gaya hidup mereka. Dan Yeremia 
datang untuk memberi tahu mereka bahwa mereka melakukan kesalahan namun 
mereka tidak menyukainya. Tidak ada yang suka jika ada orang yang memberitahu 
mereka bahwa mereka melakukan kesalahan dan Yeremia harus melakukan itu. 

§ Sebenarnya masalah terbesarnya adalah, dia dianggap pengkhianat karena dia 
memberi tahu mereka bahwa orang-orang Babel akan menaklukkan mereka. Dan 
raja-raja dan semua orang berkata, "ketika engkau melakukan ini, kami akan 
mengalami demoralisasi, kami sudah merasa kalah, bagaimana kau bisa mengatakan 
ini kepada kami!" 

§ Mereka mengira dia pengkhianat yang pro Babel. Mereka salah paham saat dia 
berbicara menentang mereka. Lihat berkali-kali, nabi-nabi Allah yang sejati dipandang 
sebagai orang-orang yang menentang mereka bukan Allah mengirim untuk 
membantu mereka tetapi orang-orang ini memandang seorang nabi sejati seolah-
olah mereka adalah nabi palsu.  

§ Itu sangat umum bukan? Karena semua orang melakukan kesalahan dan hanya satu 
orang yaitu seorang nabi, ingin mereka melakukan hal yang benar. Dia mengatakan 
"Kita tidak boleh melakukan ini! kita harus menghentikan ini!" Dan mereka berkata, 
"Kami telah melakukannya selama ini! tidak ada yang terjadi! Mengapa kau datang 
dan mengganggu kami?"  
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§ Jadi hari ini jika Anda ingin membela kebenaran terkadang Anda harus dipandang 
sebagai pengkhianat.  

• Yeremia 22 ayat 1 "Beginilah firman TUHAN: "Pergilah ke istana raja Yehuda dan 
sampaikanlah di sana firman ini!"  

• Ayat 2 "Katakanlah: Dengarlah firman TUHAN, hai raja Yehuda yang duduk di atas takhta 
Daud, engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang 
ini!"  

§ Jadi di sini kita melihat Tuhan memberi tahu Yeremia "pergi dan beri tahu raja! 
pergi dan beri tahu orang-orang! Kepada Raja yang duduk di atas takhta 
Daud.”  

§ Takhta Daud adalah tempat yang sangat istimewa yang telah Tuhan sediakan 
bagi umat Israel, dimana keturunan Daud akan duduk di atas takhta itu. Itu 
takhta yang sangat istimewa. Tahta yang melambangkan Tuhan. Dan Yeremia 
pergi ke raja ini, raja yang sangat istimewa ini, raja Israel dari Yehuda dan 
memohon kepadanya, Yeremia berkata "beritahu semua orang hal ini!" 

• Ayat 3 " Beginilah firman TUHAN: Lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari 
tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, janganlah engkau menindas dan 
janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan 
janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini!" Saya ingin 
Anda melihat ini "lakukan keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya 
orang yang dirampas haknya ."  

§ Apa maksud dari hal tersebut? Pada saat di Israel, yang berkuasa dan kaya, 
seringkali raja dan teman-temannya serta para pemimpin agama yang memiliki 
kekuasaan. Mereka adalah penguasa, mereka memiliki kekuasaan, uang dan 
mereka mengambil keuntungan dari hal itu dan mereka tidak adil kepada yang tak 
berdaya dan miskin. Para penguasa  menindas mereka, para penguasa mengambil 
tanah mereka, dan mereka dibayar rendah atau bahkan kadang-kadang ketika 
mereka bekerja para penguasa lupa membayarnya, atau mereka tidak mau 
membayarnya.  

§ Ketika mereka meminjamkan uang, Anda tahu orang selalu perlu meminjam uang, 
mereka meminjamkan uang dengan tingkat bunga yang tinggi. Sehingga  tidak 
mungkin orang miskin itu bisa membayar kembali. Dan kemudian ketika dia tidak 
dapat membayar kembali, para penguasa ini akan mengambil anak-anak mereka 
dan menjualnya sebagai budak. Inilah yang mereka lakukan. Mereka menindas 
orang miskin dan tak berdaya. 
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§ Jadi ketika orang miskin perlu meminjam uang, mereka akan berkata, "Saya 
meminjamkan uang ini kepada Anda, tetapi Anda harus memberi tanah Anda 
untuk saya," ketika mereka tidak lagi memiliki tanah, mereka menjadi tidak 
berdaya sehingga  mereka ditindas.  
 

• Ayat 3 di bagian kedua "dan janganlah engkau memperlakukan orang asing dengan keras."  
§ Disana ada orang asing yang tinggal di tanah mereka. Orang yang tidak 

berasal dari suku Israel. Dan tentu saja jika mereka bukan orang Israel, mereka 
lebih tidak berdaya. Umumnya mereka tidak memiliki tanah karena mereka 
adalah orang asing dan mereka tidak memiliki teman dan koneksi sehingga 
lebih mudah untuk memanfaatkannya. 

§ Kita melihat bahwa di seluruh dunia saat ini ketika para pekerja harus 
meninggalkan negara mereka, pergi ke negara lain dan bekerja. Seringkali 
sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja pabrik dan kemudian ketika 
mereka pergi ke negara-negara lain, bekerja di perkebunan, mungkin 
menyadap karet atau kelapa sawit, pekerja sawit. Anda tahu apa yang terjadi? 
Mereka orang asing, mereka tidak punya hak, mereka tidak punya teman, 
mereka tidak punya uang, dan apa yang biasa majikan lakukan? Mereka 
mengambil keuntungan dari mereka. Anda mendengar cerita seperti ini 
sepanjang waktu, sangat menyedihkan. 

§ Mereka bekerja sangat keras, mereka pergi ke luar negeri untuk mencari 
nafkah, untuk memberi makan keluarga mereka dan apa yang terjadi? Para 
wanita diperkosa di rumah-rumah. Di banyak negara, mereka dipukuli, yang 
laki-laki, mereka ditipu upahnya. Dan ini adalah orang asing. Dan siapa yang 
melakukan hal-hal ini kepada mereka? Seringkali orang-orang ini disebut 
orang agamis, “sering” oke. Yang tidak akan ketinggalan pergi ke tempat 
ibadah mereka setiap hari jumat atau setiap minggu dan kemudian 
memanfaatkan orang-orang ini.  
 

• Kelompok kedua dalam ayat 3 adalah “janda dan anak yatim.”  
§ Kita melihat bahwa selama ini ketika seorang anak tidak memiliki orang tua, 

mereka sering dimanfaatkan, dijual ke pelacuran. Anak-anak muda dipaksa 
bekerja dengan kondisi yang mungkin mengerikan. Usia 10 tahun bekerja di 
pabrik, membuat batu bata atau melakukan sesuatu yang hampir tidak ada 
orang yang mau melakukan pekerjaan seperti itu, terkadang pekerjaan 
berbahaya dan tidak dibayar. Tapi karena mereka anak kecil yang tak berdaya, 
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mereka memanfaatkannya. Gadis-gadis kecil, mereka dilecehkan secara 
seksual. Saking sedihnya, kondisinya sangat menyedihkan, para janda dijadikan 
PSK. Dan orang-orang mengambil keuntungan dari orang-orang ini. Itu yang 
terjadi di Israel pada masa itu dan itu masih terjadi sampai hari ini oleh orang-
orang jahat. 

• Ayat 4 “Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-
pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas takhta Daud 
dengan mengendarai kereta dan kuda: mereka itu, pegawai-pegawainya dan rakyatnya.” 

§ Jadi permohonan Yeremia kepada mereka "Jika Anda bertobat dari semua ini, 
Tuhan tidak akan mengirim orang-orang Babel masuk dan Anda tidak akan 
ditangkap dan dibawa ke pembuangan, raja-raja Anda akan melanjutkan hidup 
dan terus berlanjut di tempat ini." Dia memohon kepada mereka “Tolong! 
Tolong! Bertobatlah! Tuhan kita ini akan mengasihanimu!” 

• Ayat 5 “Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka Aku sudah 
bersumpah demi diri-Ku, demikianlah firman TUHAN, bahwa istana ini akan menjadi 
reruntuhan.”  

• Ayat 6 “Sebab beginilah firman TUHAN mengenai keluarga raja Yehuda: Engkau seperti 
Gilead bagi-Ku, seperti puncak gunung Libanon! Namun pastilah Aku akan membuat engkau 
menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang.”  

§ Jadi Tuhan berkata “Jika kamu tidak menaati firman-Ku dan tidak bertobat, 
inilah yang akan Aku lakukan, Aku akan membuat seluruh negeri ini menjadi 
sunyi, musuh akan datang dan menghancurkan negeri ini sepenuhnya.” Negeri 
ini yang digambarkan dalam ayat 6 sebagai tempat yang indah, Gilead, seperti 
puncak Lebanon tapi aku akan membuatnya seperti kota gurun yang tak 
berpenghuni.” Tanah ini yang dialiri dengan susu dan madu, pohon-pohon 
yang indah, tanaman yang indah. Suatu hari akan menjadi seperti gurun. 

• Ayat 7 " Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing 
dengan senjatanya; mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya 
ke dalam api."  

§ Dan itu benar-benar terjadi ketika mereka menolak untuk bertobat. Tuhan 
mengirim Babel untuk menaklukkan mereka dan tentara Babilonia terkenal 
dengan cara menghancurkan musuh. Mereka tidak hanya akan merebut 
tempat itu, mereka akan membakar seluruh tempat itu, mereka akan 
menebang pohon-pohon sampai seluruh tempat itu menjadi kosong. 
Membumi hanguskan atau menghancurkan seluruh tempat yang menjadi 
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kebijakan/peraturan orang Babel. Dan itu benar-benar terjadi, bahwa Israel 
akan dihancurkan secara total oleh Babilonia 

• Ayat 8 “Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang 
kepada yang lain: Mengapakah TUHAN melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini?”  

• Ayat 9 " Orang akan menjawab: Oleh karena mereka telah melupakan perjanjian TUHAN, 
Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada allah lain dan beribadah kepadanya." 

§ Jadi akan datang jika Anda terus tidak menaati Tuhan, maka banyak bangsa, 
banyak negara akan terus mengatakan “Apa yang terjadi dengan orang-orang 
Yahudi? Mengapa negara mereka  seperti itu? Mengapa orang Yahudi selalu 
dianiaya dan dihukum?” Dan itu terjadi selama 2000 tahun. Itu sangat umum 
di seluruh dunia untuk mengatakan “Lihat orang-orang Yahudi, mereka 
tersebar, mereka tidak memiliki negara selama hampir 2000 tahun, orang-
orang Yahudi tidak memiliki negara, mereka tersebar di seluruh dunia.”  

§ Dan pada tahun 1948 setelah hampir 2000 tahun mereka kembali ke Israel. 
Ketika mereka kembali ke Israel pada tahun 1948, benar-benar hanya gurun, 
tidak ada apa-apa, tempat yang mengerikan, hanya beberapa domba, 
beberapa gembala dari orang non-Yahudi lainnya. Jadi ini adalah kisah yang 
sangat menyedihkan. Ada orang Yahudi di mana-mana di belahan dunia ini. Di 
Malaka ada orang Yahudi, orang Yahudi tersebar di sana. 

§ Sekedar cerita kecil, nenek buyut saya ialah seorang wanita Yahudi di Malaka. 
Kami tidak memiliki banyak detail tentang dia, kami hanya tahu bahwa dia 
adalah seorang wanita Yahudi yang menjual kain untuk mencari nafkah di kota 
Malaka. 

§ Jadi apa yang telah kita pelajari dari cerita ini? Kita telah belajar bahwa Tuhan 
telah memohon dan memohon kepada raja-raja, dengan para pemimpin 
agama Israel “tolong bertobat dari hati yang jahat ini, dari penindasan, 
penyembahan berhala, yang selalu beralih ke berhala kecil yang bodoh yang 
dibenci Tuhan. Dan ketika Anda beralih ke berhala-berhala kecil yang bodoh, 
Anda juga akan berakhir tidak adil kepada orang-orang. Sekarang ini terjadi 
dan semua permohonan dari para nabi tidak dapat mengubah mereka. 
 

• HATI KITA YANG PENUH DOSA TIDAK DAPAT DIUBAH DENGAN KHOTBAH, DENGAN 
BICARA, DENGAN CARA APA PUN, DENGAN PERINGATAN.  

§ Satu-satunya cara untuk mengubah hati yang jahat itu adalah ketika Tuhan 
melakukan pekerjaan yang menakjubkan. Izinkan saya membacakan kepada 
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Anda apa yang Tuhan telah janjikan kepada orang-orang Yahudi oleh nabi lain 
yang disebut Yehezkiel dalam 

§ Yehezkiel 36:26 “Kamu akan Kuberikan hati j  yang baru, dan roh yang baru di 
dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan 
Kuberikan kepadamu hati yang taat.” 

§ Satu-satunya cara agar hati kita yang kejam ini, yang mencintai diri kita sendiri, 
suka mengambil dari orang lain untuk diri kita sendiri dan paling mudah untuk 
mengambil dari orang miskin dan orang asing dan anak yatim dan janda untuk 
diri kita sendiri. Wajar untuk memanfaatkan yang lemah untuk membantu diri 
kita sendiri. Hati ini tidak bisa berubah. Meski nabi demi nabi memperingatkan 
raja-raja, memperingatkan para pemimpin agama, memperingatkan warga 
Israel. Tetapi Tuhan berkata dalam Yehezkiel 36:26 "suatu hari Aku akan 
mengubah hatimu." 

§ Sekarang Anda dan saya tahu bahwa hal yang terindah dari SALIB adalah 
ketika kita pergi kepada Yesus dan ketika kita bertobat dari dosa-dosa kita dan 
berkata kepada Yesus, “Saya orang berdosa, saya tidak dapat mengubah hati 
saya, hati saya selalu egois, mementingkan diri sendiri, tapi saya percaya 
kepada-Mu Tuhan Yesus sebagai Juruselamat saya, tolong ampuni saya, dosa-
dosa saya. Saya menerima Engkau sebagai Juru Selamat saya.”  
 

§ Anda tahu apa yang terjadi sejak saat itu? Janji Yehezkiel 36: 26, Dia tidak 
hanya akan memberi kita hidup yang kekal tetapi Dia akan memberi kita hati 
yang baru. Tidak ada lagi Kristen KTP. Tetapi kita akan memiliki DNA Kristus di 
dalam hati kita, karakter Kristus saat kita menerima Dia sebagai Juruselamat 
kita. Dan itulah satu-satunya cara kita benar-benar dapat mengubah hati kita. 
Yang cenderung selalu berbuat tidak adil kepada orang miskin dan 
memanfaatkannya.  

 
• Lalu bagaimana kita bisa berlaku adil dan benar?  

§ Pergi ke salib dan percaya Yesus sebagai Juruselamat Anda. Dan kemudian 
sejak hari itu sesuatu akan terjadi, hati baru.  Anda akan menggunakan 
kekuatan Anda, menggunakan uang Anda, keuntungan Anda dan membantu 
orang lain yang membutuhkan bantuan. 

§ Semoga Tuhan memberkati Anda. Jangan pernah melupakan segala sesuatu 
yang baik dimulai dari salib Yesus Kristus.  

Tuhan memberkati Anda!  


