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ACTION: 

 Bagikan pengalaman mengikuti Tuhan dari sejak mula-mula bertobat sampai dengan hari ini. Pelajaran-pelajaran 
apa saja yang Tuhan berikan. 

 
 

TIDAK MENYIMPANG KE KANAN DAN KE KIRI 
 
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. – 
Amsal 4:27 
 
Tuhan adalah pribadi yang sangat peduli akan hidup umat-Nya. Tercermin saat kita 
membaca Alkitab terutama dalam Perjanjian Lama. Berulang kali Tuhan 
mengingatkan bangsa Israel yang sangat dikasihi-Nya untuk tidak berjalan 
menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini menunjukkan betapa kasih-Nya kepada 
bangsa ini agar mereka dapat mengalami pertolongan dan berkat-berkat Tuhan 
yang luar biasa.  
 
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama yang pernah berkarya dalam Perjanjian Lama maupun dalam 
Perjanjian Baru, dan sampai saat ini Dia masih berkarya kepada hidup para umat-Nya. Hal yang Tuhan inginkan dalam 
hidup kita adalah tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri.  Menyimpang ke kanan dan ke kiri adalah tidak menyimpang 
dari jalan yang telah Tuhan tentukan, dan tidak menyimpang ketika ada hambatan, tantangan, atau kesulitan yang 
menghadang di depan kita. Apa pun yang terjadi, kita tetap di jalannya Tuhan dan siap menghadapi setiap tantangan 
yang ada dengan menundukkannya di bawah kaki Tuhan sehingga kita keluar menjadi pemenang. 
 
Ada beberapa alasan mengapa kita tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri: 
 
1. Tuhan adalah pribadi yang cemburu 
 
Sebab TUHAN, Allahmu, adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. – Ul.4:24 
 
Tuhan adalah suatu pribadi yang tidak mau diduakan oleh siapapun dan apapun. Ia ingin setiap umat-Nya mengutamakan 
Dia di dalam segala lakunya. Cemburunya Tuhan adalah cemburu ilahi yang tidak menghendaki seseorang mengambil 
apa yang menjadi milik-Nya lalu diberikan kepada yang lain. Ibadah dan penyembahan menjadi dosa ketika kita 
memberikannya kepada yang lain selain Tuhan. Ibadah, pujian, hormat, dan penyembahan itu milik Tuhan, semata-mata 
karena hanya Dia yang layak untuk itu. Adalah hak Tuhan untuk cemburu ketika ibadah, pujian, hormat atau 
penyembahan diberikan kepada yang lain selain Dia. Jadi mari jangan mendua hati, tetaplah fokus kepadaTuhan apapun 
yang sedang terjadi dalam hidup kita dengan senantiasa menaikan pujian dan penyembahan hanya kepada Dia.  
 
2. Tuhan ingin memberkati umat-Nya 
 
TUHAN akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun, 
apabila engkau mendengarkan perintah TUHAN, Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini kaulakukan dengan setia, dan 
apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, 
dengan mengikuti allah lain dan beribadah kepadanya." -  Ul.28:13-14 
 
Tuhan menghendaki setiap umat-Nya taat dan patuh akan perintah-Nya. Ketika Tuhan sudah memberikan jalan, Ia mau 
setiap orang percaya tetap dalam jalan itu apa pun yang akan dihadapi. Mengapa? Karena Tuhan akan menunjukkan 
karya-Nya di sepanjang jalan itu yang akan menjadi berkat bagi setiap umat yang melaluinya. Tuhan pasti menggenapi 
janji-janji-Nya kepada setiap umat yang mau setia berjalan di jalan-Nya. Untuk itu mari kita tetap setia di dalam keadaan 
apa pun yang terjadi dalam hidup kita. Teruslah bergabung dengan kelompok COOL yang ada agar kita semakin 
termotivasi dan terjaga perjalanan rohani kita.  
 
 
 
  


