Keluaran
(4)

Perubahan Hidup Orang Kristen Dalam Firman Tuhan

Kata "Coverage" berarti bahwa wilaya yang bisa
mempengaruhi atau bisa melindungi. Ada
kemungkinan, Perusahan telekom bermegah
atas coverage yang paling luas dari pada perusahaan telekom lain. Perusahaan asuransi juga
mengiklankan coverage yang cukup luas tentang berbagai penyakit. Namun perusahaan
telekom apapun tidak ada sinyal yang tetap di
manapun, perusahaan asuransi apapun tidak
tetap menjamin tentang semua penyakit. Dalam
sejarah, pemeritahan raja-raja hanya memerintah dalam kerajaannya. Raja-raja harus
tunduk kepada maha raja. Tetapi maha rajapun
juga harus tunduk kepada kaisar. Namun kaisar
siapapun tidak pernah mempengaruhi seluruh
dunia dan selama-lamanya. Hanya satu orang
dan satu peristiwa saja tetap mempengaruhi
sejak terjadi sampai sekarang dan selamalamanya atas seluruh bumi. Itulah kematian
Yesus di atas kayu salib sebagai anak domba
Paskah. Darah-Nya dicurahkan di atas bukit di
tanah Palestin, namanya Golgota. Tetapi darah
itu membaharui 6 benua dari kota besar sampai
kampung kecil. Hanya darah Yesus bisa menjamin keselamatan dan hidup yang kekal bagi
manusia.

Tema

Orang Israel menyeberangi
kematian dan laut
Bacaan Minggu

Keluaran 12~15

PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

Orang Israel Menyeberangi kematian dan laut - Keluaran (4)

Setelah terjadi ke10 tula di atas Mesir, kematian anak sulung, anak-anak orang Israel melewati kematian sebab darah anak dombah. Semua orang Mesir berseru karena kematian datang di atas seluruh rumah. Sehingga Firaun mengijinkan orang Israel pergi
dan berkata "Mohonkanlah juga berkat bagiku!" Akhirnya orang Israel keluar dari Mesir bersama-sama banyak orang dari berbagaibagai bangsa. Tuhan menuntun orang Israel ke jalan padang gurun sekalipun jalan melalui negeri orang Filistin itu yang paling dekat
sebab orang Israel tidak menyesal karena bangsa yang kuat itu. Dan hati Firaun lagi menjadi keras. Dia mengejar orang Israel
dengan para pasukannya. Jadi orang Israel yang di tepi laut teberau itu merasa takut dan bersungut-sungut kepada Musa dan
Tuhan. Tetapi mereka menyeberangi laut teberau seperti tanah kering dan tentara orang Mesir dicampakkan ke tengah-tengah laut.
Akhirnya orang Israel memuji dan percaya kepada Tuhan.

Message Minggu

Roma 5.1~11

Ada pengalalaman mewakili? Anda pernah mengganti orang lain atau menghabiskan waktu, kuasa
dan harta benda demi orang lain? Biasanya halhal ini tidak bisa namun juga sungguh bisa jika
demi orang yang dikasihi. Kadang kita menghabiskan milik kita untuk pacar, anak-anak dan yang
dikasihi dan tidak berpikir menghabiskan itu tanpa
arti. Dalam Firman Tuhan ada yang suka perwakilan untuk orang-orang yang dikasihi. Dia suka
berperang dan mati secara mewakili. Dialah
Tuhan yang mengasihi kita.
Tuhan yang berperang untuk ku
Sekalipun manusia mencedera Tuhan dan hidup
dalam segala dosa, Tuhan tetap mengasihi kita
dan berperang untuk kita. Tuhan berperang
dengan orang-orang yang Ia pilih sejak zaman
Abraham. Pada waktu keluar dari Mesir, Dia
berperang langsung sendiri. Tuhan berkata melalui Musa kepada bangsa Israel yang takut di tepi
Laut Teberau bahwa "janganlah takut, berdirilah
tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan untuk
kamu." Ketika Tuhan sendiri berperang dengan
orang Mesir bukan bangsa Israel. Selanjutnya
pada waktu bangsa Israel berperang dengan
kekuatan sendiri pasti gagal, namun menang saat
setiap kali Tuhan sendiri yang berperang.
Yesus mati untuk kita
Dan Tuhan telah mati demi para jiwa yang mati
karena dosa. Kita yang telah mati itu telah
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dibenarkan dengan iman. Demikian tertulis Rom
3:24, manusia dibenarkan dengan cuma-cuma
karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu
hanya akibat iman dan bukan karena perbuatannya (Rom 3:28). Dosa manusia dimulai dari hawa
nafsu yang ingin menjadi sama seperti Tuhan dan
karena dosa ini, hubungan dengan Tuhan sudah
putus sampai tidak bisa mengembalikan. Akhirnya manusia menghilangkan hidup karena memutuskan hubungan dengan Tuhan sumber hidup.
Tuhan sumber hidup dan makhluk yang telah
menghilangkan hidup, tidak bisa berdamai. Namun melaui kematian Yesus Kristus di atas kayu
salaib, kita diperdamaikan dengan Tuhan oleh
darah Nya. Paulus berkata bahwa waktu kita
masih lemah, tidak kudus, Kristus telah mati
untuk kita orang-orang durhaka. Kita
diselamatkan dan dibenarkan karena kasih Yesus
begitu besar. Yesus adalah yang bisa melakukan
akan yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh manusia. karena Yesus mati dalam anugerah demi
kita.
Tidak bisa apapun tanpa kasih. Tuhan berperang
untuk orang Israel karena mengasihi mereka,
Yesus telah mati sebagai anak domba korban
Paskah untuk menyelamatkan kita karena mengasihi kita. Inilah anugerah dan kasih Tuhan
tentang orang-orang yang mengakui kelemahan
dirinya sendiri.

Catatan Minggu

Rencana hidup secara Rohani

Langkah-langkah merenungkan
Firman Tuhan dengan buku ini

Minggu

1. Berdoa
Supaya mendengar suara Tuhan dan
taat kepada bimbingan Tuhan.
2. Membaca
Secara total, kemudian baca
untuk memahami lebih dalam.

Senin
ulang

3. Membuat kesimpulan
dengan pertanyaan untuk ringkasan, tulis di
bagian yang kosong.

Selasa

4. Menulis
tentang pengajaran Tuhan, Yesus, Roh
Kudus, dunia dan manusia dari bacaan,
juga menulis perintah yang wajib dilakukan atau dilarang dan janji Tuhan.

Rabu

5. Cek
poin praktek, kemudian menulis tentang
rencana yang akan dilakukan dalam sehari
lebih detail.

6. Berdoa
dengan pengakuan rencana praktek.

Kamis

Jumat

Sabtu
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Minggu

Kematian melewati rumah-rumah
orang Israel di Mesir
Keluaran 12:21~36

21

Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada
mereka: "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan
sembelihlah anak domba Paskah. 22 Kemudian kamu harus
mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang
ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada
ambang atas dan pada kedua tiang pintu; seorangpun dari kamu
tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. 23 Dan TUHAN
akan menjalani Mesir untuk menulahinya; apabila Ia melihat darah
pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka TUHAN
akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk
ke dalam rumahmu untuk menulahi. 24 Kamu harus memegang ini
sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anakanakmu. 25 Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan
TUHAN kepadamu, seperti yang difirmankan-Nya, maka kamu
harus pelihara ibadah ini. 26 Dan apabila anak-anakmu berkata
kepadamu: Apakah artinya ibadahmu ini 27 maka haruslah kamu
berkata: Itulah korban Paskah bagi TUHAN yang melewati rumah
-rumah orang Israel di Mesir, ketika Ia menulahi orang Mesir,
tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita." Lalu berlututlah bangsa
itu dan sujud menyembah. 28 Pergilah orang Israel, lalu berbuat
demikian; seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa dan
Harun, demikianlah diperbuat mereka. 29 Maka pada tengah malam
TUHAN membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari
anak sulung Firaun yang duduk di takhtanya sampai kepada anak
sulung orang tawanan, yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. 30 Lalu bangunlah Firaun pada malam itu,
bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir; dan
kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah
yang tidak kematian. 31 Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa
dan Harun, katanya: "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah
bangsaku, baik kamu maupun orang Israel; pergilah, beribadahlah
kepada TUHAN, seperti katamu itu. 32 Bawalah juga kambing
dombamu dan lembu sapimu, seperti katamu itu, tetapi pergilah!
Dan pohonkanlah juga berkat bagiku." 33 Orang Mesir juga
mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu
pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka: "Nanti
kami mati semuanya." 34 Lalu bangsa itu mengangkat adonannya,
sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam
kainnya di atas bahunya. 35 Orang Israel melakukan juga seperti
kata Musa; mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas
dan perak serta kain-kain. 36 Dan TUHAN membuat orang Mesir
bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan
mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu.
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Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Apa arti anak domba Paskah?

2. Setelah tulah ke-10, bagaimana respon
Firaun dan orang Mesir?
Musa menjelaskan ketetapan Paskah kepada
Israel dan berkata "Kamu harus memegang ini
sebagai ketetapan sampai selama-lamanya
bagimu dan bagi anak-anakmu." Kehendak
Tuhan bagi Israel itu mewarisi iman melalui hari
raja Paskah. Setelah tulah ke-10 terlaksana di
atas Mesir, semua orang Mesir berseru. Firaun
Mesir mengijinkan orang Israel pergi dan berkata "Pohonkanlah juga berkat bagiku." Orang
Israel menjadi sangat terpandang di mata orang
Mesir. Sehingga mereka memenuhi barangbarang emas dan perak serta kain-kain sesuai
dengan permintaan orang Israel karena mereka
takut akan Tuhan.
Bawalah juga kambing dombamu dan lembu
sapimu... Dan pohonkanlah juga berkat bagiku
(32)
Firaun cukup menahan tulah-tulah demi tidak
kehilangan kuasa atas orang Israel dan milik
mereka. Tetapi karena itu malapetaka yang
besar telah datang di atas Mesir. Dia baru
sadar tentang itu. Maka dia memohon berkat
Tuhan melalui Musa. Jika dia sesungguhnya
bertobat, Tuhan pasti akan memberkatinya.

Praktek Berkatilah orang-orang sekalipun mereka telah menganiaya anda
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Senin

Banyak orang
dari berbagai-bagai bangsa
Keluaran 12:37~51

37

Kemudian berangkatlah orang Israel dari Raamses ke Sukot, kira-kira enam ratus ribu orang laki-laki berjalan kaki,
tidak termasuk anak-anak. 38 Juga banyak orang dari berbagai
-bagai bangsa turut dengan mereka; lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. 39 Adonan yang dibawa
mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak
beragi, sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir
dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka
tidak pula menyediakan bekal baginya. 40 Lamanya orang
Israel diam di Mesir adalah empat ratus tiga puluh tahun. 41
Sesudah lewat empat ratus tiga puluh tahun, tepat pada hari
itu juga, keluarlah segala pasukan TUHAN dari tanah Mesir.
42
Malam itulah malam berjaga-jaga bagi TUHAN, untuk
membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga
malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun,
untuk kemuliaan TUHAN. 43 Berfirmanlah TUHAN kepada
Musa dan Harun: "Inilah ketetapan mengenai Paskah: Tidak
seorangpun dari bangsa asing boleh memakannya. 44 Seorang
budak belian barulah boleh memakannya, setelah engkau
menyunat dia. 45 Orang pendatang dan orang upahan tidak
boleh memakannya. 46 Paskah itu harus dimakan dalam satu
rumah juga; tidak boleh kaubawa sedikitpun dari daging itu
keluar rumah; satu tulangpun tidak boleh kamu patahkan. 47
Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. 48 Tetapi
apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau
merayakan Paskah bagi TUHAN, maka setiap laki-laki yang
bersama-sama dengan dia, wajiblah disunat; barulah ia boleh
mendekat untuk merayakannya; ia akan dianggap sebagai
orang asli. Tetapi tidak seorangpun yang tidak bersunat boleh
memakannya. 49 Satu hukum saja akan berlaku untuk orang
asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah
kamu." 50 Seluruh orang Israel berbuat demikian; seperti yang
diperintahkan TUHAN kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. 51 Dan tepat pada hari itu juga TUHAN
membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, menurut
pasukan mereka.
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Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Bagaimana keadaan orang Israel pada saat
keluar dari tanah Mesir?
2. Apa peraturan untuk orang asing mengikuti
hari Paskah?
Setelah keluarga Israel datang ke Mesir 430
tahun lamanya, mereka baru berangkat dari
Mesir. Jumlah mereka sudah menjadi 600 ribu
orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk
anak-anak. Juga banyak orang dari berbagaibagai bangsa turut dengan mereka. Dan mereka membawa banyak ternak. Mereka membuat
roti yang tidak beragi karena diusir dari Mesir
dan tidak dapat berlambat-lambat. Menurut
ketetapan Tuhan, pendatang dan orang asing
tidak boleh makan dan mengikuti Paskah.
Tetapi sesudah mereka bersunat, boleh makan
Paskah sama seperti orang Israel.
Juga banyak orang dari berbagai-bagai
bangsa turut dengan mereka (38)
Banyak orang dari berbagai-bagai bangsa dan
negeri diperbudak di Mesir karena kalah dalam
perang dengan Mesir. Tentu mereka juga
melihat kuasa Tuhan melalui 10 tulah. Akhirnya
mengikuti jalan orang Israel. Merekapun juga
dibebaskan melalui hari Paskah. Siapapun
yang melihat kuasa Tuhan dan tuduk kepadaNya, akan diselamatkan oleh darah anak domba.

Praktek Memberitakan Injil kepada berbagai-bagai bangsa supaya menyelamatkan
mereka
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Selasa

Kuduskan bagi Tuhan yang lahir
terdahulu dari kandungan
Keluaran 13:1~16

1

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 2 "Kuduskanlah bagi-Ku semua
anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel,
baik pada manusia maupun pada hewan; Akulah yang empunya mereka." 3
Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu: "Peringatilah hari ini, sebab pada
hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan; karena dengan
kekuatan tangan-Nya TUHAN telah membawa kamu keluar dari sana.
Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatupun yang beragi. 4 Hari ini kamu
keluar, dalam bulan Abib. 5 Apabila TUHAN telah membawa engkau ke
negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi dan orang
Yebus, negeri yang telah dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada nenek
moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah
-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini
dalam bulan ini juga. 6 Makanlah roti yang tidak beragi tujuh hari lamanya
dan pada hari yang ketujuh akan diadakan hari raya bagi TUHAN. 7 Roti
yang tidak beragi haruslah dimakan selama tujuh hari itu; sesuatupun yang
beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu
di seluruh daerahmu. 8 Pada hari itu harus kauberitahukan kepada anakmu
laki-laki: Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat TUHAN
kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. 9 Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya
hukum TUHAN ada di bibirmu; sebab dengan tangan yang kuat TUHAN
telah membawa engkau keluar dari Mesir. 10 Haruslah kaupegang ketetapan
ini pada waktunya yang sudah ditentukan, dari tahun ke tahun. 11 Apabila
engkau telah dibawa TUHAN ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah
dijanjikan-Nya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu,
dan negeri itu telah diberikan-Nya kepadamu, 12 maka haruslah kaupersembahkan bagi TUHAN segala yang lahir terdahulu dari kandungan;
juga setiap kali ada hewan yang kaupunyai beranak pertama kali, anak
jantan yang sulung adalah bagi TUHAN. 13 Tetapi setiap anak keledai yang
lahir terdahulu kautebuslah dengan seekor domba; atau, jika engkau tidak
menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai
manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki, haruslah kautebus. 14 Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari:
Apakah artinya itu maka haruslah engkau berkata kepadanya: Dengan
kekuatan tangan-Nya TUHAN telah membawa kita keluar dari Mesir, dari
rumah perbudakan. 15 Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk
membiarkan kita pergi, maka TUHAN membunuh semua anak sulung di
tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah
sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada TUHAN segala
binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak
sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. 16 Hal itu harus menjadi tanda
pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan
tangan-Nya TUHAN membawa kita keluar dari Mesir."
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Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran
bagiku?

Ajaran tentang
dunia & manusia.
Perintah & janji
untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Apa yang dikuduskan bagi Tuhan?

2. Apa maksud makan roti yang tidak beragi
dan kuduskan semua anak sulung?

Orang Israel harus menguduskan semua yang
lahir terdahulu dari kandungan baik pada manusia maupun pada hewan. Itu untuk mengajarkan penyelamatan Tuhan dari Mesir. Orang
Israel harus merayakan Paskah, hari raya roti
yang tidak beragi supaya mengingatkan tuntunan Tuhan pada saat mereka keluar dari
Mesir. Mereka harus ingat bahwa diri mereka
adalah umat pilihan Tuhan. Juga memberitahukan itu kepada bangsa lain.

semua yang lahir terdahulu dari kandungan
pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan; (2)
Biasanya orang-orang lebih menghargai yang
sulung. Mama-mama lebih mengasihi anak
sulung. Tetapi Tuhan perintahkan bahwa menguduskan mereka bagi Tuhan. Itu berarti bahwa
segala milikku bukan lagi milikku melainkan
menjadi milik Tuhan. Semua persembahan juga
berarti demikian itu. Tetapi melalui mempersembahkan anak sulung, pengakuan kita
lebih jelas.

Praktek Kuduskanlah yang terdahulu sebagai ucapan terimakasih kepada Tuhan
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Rabu

Alasan menuntun mereka melalui
jalan di padang gurun
Keluaran 13:17~14:4

17

Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak
menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin,
walaupun jalan ini yang paling dekat; sebab firman Allah:
"Jangan-jangan bangsa itu menyesal, apabila mereka
menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir." 18 Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui
jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap
sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. 19
Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf
telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh
-sungguh: "Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka
kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." 20
Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di
Etam, di tepi padang gurun. 21 TUHAN berjalan di depan
mereka, pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun
mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api
untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan
siang dan malam. 22 Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap
ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan
bangsa itu. 14:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa,
demikian: 2 "Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka
balik kembali dan berkemah di depan Pi-Hahirot, antara
Migdol dan laut; tepat di depan Baal-Zefon berkemahlah
kamu, di tepi laut. 3 Maka Firaun akan berkata tentang orang
Israel: Mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah
mengurung mereka. 4 Aku akan mengeraskan hati Firaun,
sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya Aku akan menyatakan kemuliaan-Ku,
sehingga orang Mesir mengetahui, bahwa Akulah TUHAN."
Lalu mereka berbuat demikian.
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Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Kenapa Tuhan menuntun orang Israel memalui jalan di padang gurun?
2. Apa yang Musa bawa dari Mesir ?

Tuhan menuntun orang Israel melaui jalan di
padang gurun supaya mereka tidak menyesal
karena menghadapai peperangan dengan
orang Filistin. Juga Tuhan menuntun mereka
dalam tiang awan pada siang hari, dan dalam
tiang api pada waktu malam. Ketika mereka
keluar dari Mesir, Musa membawa tulangtulang Yusuf, sesuai dengan sumpah anakanak Israel. Itu berdasarkan iman dan
pengharapan Yusuf. Kemudian Tuhan berfirman akan orang Israel berkemah di depan PiHahirot.

Allah menuntun bangsa itu berputar melalui
jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau
(18)
Jalan yang paling dekat ke Kanaan itu adalah
jalan yang melalui negeri orang Filistin. Jalan
ke padang gurun sungguh lebih jauh dan sulit.
Tetapi Tuhan lebih melihat kondisi hati orang
Israel. Kadang Tuhan menuntun kita ke jalan
padang gurun yang lebih jauh dan lebih sulit.
Tetapi ingatlah. Pasti ada alasan untuk kita.

Praktek Percaya tuntunan Tuhan sakalipun kelihatannya cukup jauh
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Kamis

Firaun dan pegawai-pegawainya
lagi berubah hati
Keluaran 14:5~20

5

Ketika diberitahukan kepada raja Mesir, bahwa bangsa itu telah lari,
maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa
itu, dan berkatalah mereka: "Apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa
kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita" 6 Kemudian ia
memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. 7 Ia membawa enam
ratus kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir, masing-masing
lengkap dengan perwiranya. 8 Demikianlah TUHAN mengeraskan hati
Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang
Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. 9 Adapun
orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan
pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka
berkemah di tepi laut, dekat Pi-Hahirot di depan Baal-Zefon. 10 Ketika
Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir
bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan
mereka berseru-seru kepada TUHAN, 11 dan mereka berkata kepada
Musa: "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini Apakah yang kauperbuat ini
terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir 12 Bukankah ini
telah kami katakan kepadamu di Mesir: Janganlah mengganggu kami
dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami
untuk bekerja pada orang Mesir dari pada mati di padang gurun ini." 13
Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu: "Janganlah takut, berdirilah
tetap dan lihatlah keselamatan dari TUHAN, yang akan diberikan-Nya
hari ini kepadamu; sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak
akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. 14 TUHAN akan berperang
untuk kamu, dan kamu akan diam saja." 15 Berfirmanlah TUHAN kepada
Musa: "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepada-Ku Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. 16 Dan engkau,
angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah
airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di
tempat kering. 17 Tetapi sungguh Aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan
seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, Aku akan
menyatakan kemuliaan-Ku. 18 Maka orang Mesir akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, apabila Aku memperlihatkan kemuliaan-Ku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." 19 Kemudian bergeraklah Malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel,
lalu berjalan di belakang mereka; dan tiang awan itu bergerak dari depan
mereka, lalu berdiri di belakang mereka. 20 Demikianlah tiang itu berdiri
di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel; dan oleh karena
awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang
satu tidak dapat mendekati yang lain, semalam-malaman itu.
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Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran
bagiku?

Ajaran tentang
dunia & manusia.
Perintah & janji
untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Bagaimana respon Firaun yang mendengar
tentang bangsa Israel?
2. Bagaimana Tuhan berkata dan melakukan
bagi orang Israel yang merasa takut?
Firaun dan pegawai-pegawainya berubah hati
pada waktu diberitahukan tentang bangsa
Israel. Dan mereka mengejar orang Israel
dengan segala kereta Mesir dan rakyatnya
supaya membawa bangsa Israel. Pada waktu
itu orang Israel agak bersungut-sungut kepada
Musa dalam ketakutan. Bahkan mereka berkata
bahwa lebih baik bagi kami untuk bekerja pada
orang Mesir dari pada mati di padang gurun.
Tetapi Musa berkata kepada bangsa yang
dalam ketakutan itu, "Janganlah takut,
berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari
TUHAN!" Tuhan memerintahkan maju kepada
Israel dan berkata kepada Musa supaya
mengangkat tongkatnya dan mengulurkan
tangannya ke atas laut dan membelah airnya.
Kemudian tiang awan bergerak dari depan
mereka ke belakang mereka supaya orang
Mesir tidak dapat mendekati.
Ia membawa enam ratus kereta yang terpilih,
ya, segala kereta Mesir, masing-masing
lengkap dengan perwiranya (7)
Orang Israel menjadi takut karena banyak
tentara Mesir. Tetapi semua ini berdasarkan
rencana Tuhan untuk membinasakan mereka
dan menyatakan kemuliaan-Nya (17). Tuhan
ingin menghabiskan resiko di dalam perjalanan
orang Israel.
Praktek Jangan takut dan diam saja selama Tuhan bekerja
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Jumat

Orang Israel menyeberang laut
yang menjadi tanah kering
Keluaran 14:21~31

21

Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu TUHAN menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi
tanah kering; maka terbelahlah air itu. 22 Demikianlah orang
Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering; sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi
mereka. 23 Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka-segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda-sampai ke tengah-tengah laut. 24 Dan pada waktu jaga pagi,
TUHAN yang di dalam tiang api dan awan itu memandang
kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukan-Nya tentara
orang Mesir itu. 25 Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata:
"Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah
yang berperang untuk mereka melawan Mesir." 26 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Ulurkanlah tanganmu ke atas
laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." 27 Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari
menuju air itu; demikianlah TUHAN mencampakkan orang
Mesir ke tengah-tengah laut. 28 Berbaliklah segala air itu, lalu
menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan
Firaun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut;
seorangpun tidak ada yang tinggal dari mereka. 29 Tetapi
orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah
laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. 30 Demikianlah pada hari itu TUHAN menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang
Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. 31
Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan
yang dilakukan TUHAN terhadap orang Mesir, maka
takutlah bangsa itu kepada TUHAN dan mereka percaya
kepada TUHAN dan kepada Musa, hamba-Nya itu.
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Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Apa yang Musa lakukan berdasarkan
perintah Tuhan? Bagaimana akibatnya?
2. Bagaimana menjadi keadaan bangsa Israel
dan tentara Mesir?
Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan
Tuhan menguakkan air laut. Pada waktu Musa taat
sampai akhir, bangsa Israel berjalan dari tengahtengah laut di tempat kering. Orang Mesir
mengejar sampai tengah-tengah laut karena
mereka sudah melihat akan bangsa Israel berjalan
di tengah laut. Saat itu, Tuhan mengacaukan
tentara orang Mesir dengan membuat roda
keretanya berjalan miring dan maju dengan berat.
Akhirnya orang-orang Mesir lari meninggalkan
orang Israel karena merasa takut. Tuhan berfirman
lagi kepada Musa bahwa ulurkan tangan lagi
supaya air berbalik meliputi orang Mesir. Dan laut
berbalik, menutupi semua orang Mesir, kereta dan
orang berkuda. Akhirnya bangsa Israel takut akan
Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan Musa.
TUHAN menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras (21)
Ketika Tuhan menguakkan air laut, hal ini bukan
terjadi sesaat, melainkan proses selama sepanjang malam. Pada waktu peperangan dengan
Amalek, Musa harus tetap mengangkat tangannya
sampai saat mengalahkan Amalek. Memang saat
menguakkan air juga sama seperti itu. Pada waktu
Musa menaati sampai akhir, bangsa Israel berjalan
dari tengah-tengah laut di tempat kering. Semua
kuasa hanya dari Tuhan, tetapi melalui ketaatan
kita.
Praktek Menahan diri sekalipun dalam angin badai dengan percaya bahwa Tuhan
meluruskan jalan anda
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Sabtu

Bangsa-bangsa menggigil
Keluaran 15:1~18

1

Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel
menyanyikan nyanyian ini bagi TUHAN yang berbunyi:
"Baiklah aku menyanyi bagi TUHAN, sebab Ia tinggi luhur,
kuda dan penunggangnya dilemparkan-Nya ke dalam laut. 2
TUHAN itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi
keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah bapaku,
kuluhurkan Dia. 3 TUHAN itu pahlawan perang; TUHAN,
itulah nama-Nya. 4 Kereta Firaun dan pasukannya dibuangNya ke dalam laut; para perwiranya yang pilihan dibenamkan
ke dalam Laut Teberau. 5 Samudera raya menutupi mereka;
ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. 6 Tangan
kanan-Mu, TUHAN, mulia karena kekuasaan-Mu, tangan
kanan-Mu, TUHAN, menghancurkan musuh. 7 Dengan
keluhuran-Mu yang besar Engkau meruntuhkan siapa yang
bangkit menentang Engkau; Engkau melepaskan api murkaMu, yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. 8 Karena nafas hidung-Mu segala air naik bertimbun-timbun; segala
aliran berdiri tegak seperti bendungan; air bah membeku di
tengah-tengah laut. 9 Kata musuh: Aku akan mengejar, akan
mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan; nafsuku akan
kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku; tanganku akan melenyapkan mereka! 10 Engkau meniup dengan
taufan-Mu, lautpun menutupi mereka; sebagai timah mereka
tenggelam dalam air yang hebat. 11 Siapakah yang seperti
Engkau, di antara para allah, ya TUHAN; siapakah seperti
Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena
perbuatan-Mu yang masyhur, Engkau pembuat keajaiban 12
Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu; bumipun menelan
mereka. 13 Dengan kasih setia-Mu Engkau menuntun umat
yang telah Kautebus; dengan kekuatan-Mu Engkau
membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. 14
Bangsa-bangsa mendengarnya, merekapun menggigil;
kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. 15 Pada
waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom, kedahsyatan
menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab; semua
penduduk tanah Kanaan gemetar. 16 Ngeri dan takut menimpa
mereka, karena kebesaran tangan-Mu mereka kaku seperti
batu, sampai umat-Mu menyeberang, ya TUHAN, sampai
umat yang Kauperoleh menyeberang. 17 Engkau membawa
mereka dan Kaucangkokkan mereka di atas gunung milikMu sendiri; di tempat yang telah Kaubuat kediaman-Mu, ya
TUHAN; di tempat kudus, yang didirikan tangan-Mu, ya
TUHAN. 18 TUHAN memerintah kekal selama-lamanya."
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Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Bagaimana nyanyian Musa dan orang Israel
tentang Tuhan?
2. Bagaimana respon bangsa-bangsa yang
mendengar berita itu?
Musa memuji Tuhan yang tinggi luhur, kuda dan
penunggangnya dilemparkan ke dalam laut. Pujian
ini tentang kemulian Tuhan dan kemenangan
terhadap Mesir. Musa mengaku tentang Tuhan
dalam ayat 3. Sungguh Tuhan ialah pahlawan
perang yang berperang sendiri dan mengalahkan
musuh pada waktu bangsa Israel takut. Tuhan
membinasakan tentara Mesir demi menjaga Israel
tapi juga karena dosa-dosa mereka. Mereka tetap
menganiaya orang-orang yang lemah dan ingin
menginjak mereka. Maka Tuhan membinasakan
mereka hanya dengan nafas hidung-Nya. Ketika
berita kebinasaan Mesir itu sudah tersiar kepada
bangsa-bangsa sekitarnya, Filistin, Edom, Moab,
Kanaan dan semua penduduk sekitar jalan ke
tanah Kanaan, mereka melihat bangsa Israel
dengan takut dan gementar. Musa menyanyikan
bahwa mereka kaku seperti batu, sampai umatNya menyeberang (ayat 16). Ketakutan mereka
menjadi kuasa bagi bangsa Israel.
Bangsa-bangsa mendengarnya, merekapun
menggigil (14)
Tuhan berperang sendiri dan menjadi pemenang
dengan kekuatan-Nya sendiri. Orang Israel bisa
bermegah dengan kekuatan-Nya. Tetapi semua
suku-bangsa di sekitar perjalanan ke tanah Kanaan pasti menjadi takut dan gemetar. Inilah
sungguh persiapan Tuhan untuk orang Israel.

Praktek Memuji Tuhan karena musuh anda menggigil di depan anda
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Bahan PA

keluaran 12:37~51 (Senin)
Sharing

Tentang hidup seminggu ini dengan pengalaman PR Praktek dan cek halaman 19

Ice Break

“Umat pilihan? Orang pilihan!”
1. Negeri apa dan bangsa apa bermegah atas keistimewaan diri mereka?
2. Bangsa apa dan negeri apa berdamai dengan bangsa-bangsa lain?

Baca Teks

1. Siapa bersama dengan orang Israel pada saat mereka keluar dari Mesir? (37~38)

Keluaran
12:37~51

2. Kenapa mereka membuat roti yang tidak beragi? (39)

3. Apa saja ketetapan mengenai Paskah? (40~51)

4. Bagaimana orang asing mengikuti Paskah seperti orang Israel? (44,48,49)

Bacaan
Lebih luas

Maz
67:1~7,
86:8~10
Mat 28:18~20
2Kor 5:14~15
1Tim 2:4~6

Aplikasi

Yesus mencurahkan darah-Nya untuk siapa?
Sejak mula-mula, Allah adalah Tuhan bagi semua bangsa. Ia memilih orang Israel
untuk memberitahukan tentang Allah kepada semua bangsa. Yesus mati di atas
kayu salib untuk membayar upah dosa semua orang. Dan Ia perintahkan akan memberitakan Injil kepada semua bangsa. Bukan hanya kepada bangsa pilihan atau
orang-orang yang dipilih. Sehingga kita juga menjadi orang percaya dan sekarang
menyanyikan anugerah-Nya. Pada saat orang Israel keluar dari tanah Mesir, banyak
orang dari berbagai-bagai bangsa juga mengikuti bangsa Israel. Tuhan juga memberikan ketetapan untuk mereka mengikuti Paskah. Semua bangsa dan semua orang
berarti bagi Tuhan. Yesus mencurahkan darah-Nya untuk semua orang.

Melihatlah bangsa-bangsa dan orang-orang yang dalam penderitaan. Beroda untuk
mereka dan memberikan sumbangan untuk memberitakan Injil bagi mereka.
Kesimpulan dan mengambil keputusan PR Praktek. Sharing pokok doa.
Berdoa bersama-sama, diakhiri dengan Doa Bapa Kami.
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Evaluasi Mingguan
Ada 7 cek point di bawah. 1/7 adalah yang melakukan sehari satu kali
minimum. Penginjilan itu mengambil keputusan sendiri, berapa orang
selama seminggu. Jam tidur, pengembangan diri juga mengambil keputusan sendiri, sehari berapa jam, kemudian minta mengecek setiap hari.
Tulislah di dalam kolom yang kosong tentang anugerah Tuhan sepanjang minggu ini, kelebihan, kekurangan dan tujuan minggu depan.

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Jumlah

Renungan

/7

Doa sendiri

/7

Baca Alkitab

/

Penginjilan

/

Jam Tidur

/

Pengembangan Diri

/

PR Praktek

/7

Evaluasi

/7

Anugerah Tuhan
minggu ini

Kelebihan
dalam seminggu

Kekurangan
dalam seminggu

Tujuan minggu
besok
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『Renungan Kehendak Tuhan』ini bertujuan untuk perubahan hidup melalui
praktek sehari-hari. Kita akan memberitakan kehendak Tuhan bagi dunia ini
sehingga menjadi semakin baik. Renungan ini dicetak dengan berbahasa Indonesia. Bisa download dari Facebook. Mohon dukungan doa dan persembahan untuk pelayanan. Terimakasih.
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