Keluaran
(6)

Perubahan Hidup Orang Kristen Dalam Firman Tuhan

Pada waktu seorang bayi lahir, orang-orang
dalam keluarga itu melihat bayi dengan hati
senang. Bayi itu masih kecil, masih belum bisa
buka mata. Tapi masing-masing keluarga berkata tentang kemiripan bayi itu dengan orang
tuanya, "Hebat, matanya mirip papanya" "Aduh
hidungnya cocok dengan mamanya." Mereka
sangat menyayangi bayi yang baru lahir itu.
Tapi sebenarnya wajahnya masih belum berbentuk sempurna. Setelah beberapa bulan, bayi
itu bisa buka mata, berjalan dan lari. Pada waktu itu orang tuanya melihat wajah bayi yang
mirip dengan mereka dan mereka lebih bahagia
karena bayinya mirip dengan dirinya. Tentu
anak akan mirip dengan orang tua. Orang tua
juga bersukacita karena anaknya mirip dengan
mereka. Tetapi kemiripan itu bukan haya tentang tubuh. Lidah, gerak isyarat dan kesukaan
anak juga dekat dengan orang tua. Tetapi kadang orang tua berkata demikian; "Kenapa
kamu begini? dari mana kamu ini?" Ini berarti
bahwa orang tua menghendaki anaknya hiup
sesuai dengan kehendak orang tua. Tuhan
meminta kepada anak-anak-Nya supaya kuduslah kamu. Itu bukan tentang tubuh, lidah,
gerak isyarat dan kesukaan. Anak-anak kudus
yang mirip Tuhan itu akan bersungguhsungguh saling mengasihi dan mengasihi Tuhan, Bapa dengan sesenap hati. Hanya ini kehendak Tuhan bagi kita untuk serupa dengan
Tuhan.

Tema

Bangsa Tuhan
harus menyerupai Tuhan
Bacaan Minggu

Keluaran 19~21

PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

Bangsa Tuhan harus menyerupai Tuhan - Keluaran (6)

Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai dan mereka
berkemah di sana. Ketika Tuhan berseru kepada Musa akan orang Israel menjadi harta kesayangan-Nya,
kerajaan imam dan bangsa yang kudus dari antara segala bangsa. Musa juga membawa ke depan orang
Israel segala firman yang diperintahkan Tuhan. Mereka menerima semua firman Tuhan dan menguduskan
diri pada hari itu untuk Tuhan akan turun di depan mereka. Pada hari ketiga, Tuhan turun ke atas gunung
Sinai dalam api dengan asap. Kemudian Ia berfirman tentang Sepuluh Perintah dan ketetapan-ketetapanNya supaya mempersiapkan mereka sebagai bangsa yang kudus.

Message Minggu 1 Petrus 1:13~22
1 Petrus adalah surat bagi jemaat mula-mula
di sekitar daerah Asia, zaman sekarang daerah Turkey. Kenapa mereka menjadi pendatang? Karena menerima Yesus sebagai Juru
selamat. Sebab hal itu, mereka dianiaya oleh
orang Yahudi dan pemerintah Roma. Mereka
sudah menyerahkan semua milik dan tempat
tinggal. Peterus mengirim surat kepada orang
kudus yang seperti pendatang supaya bersemangat dan menjaga hidup kudus.
Kuduslah, Jadilah seperti Aku, Biarlah
saling mengasihi
Rasul Petrus menuliskan anak Allah akan
orang-orang kudus. Semua orang kudus harus
hidup sebagai anak-anak yang taat dan hendaklah menjadi kudus di dalam seluruh
hidupmu sama seperti Dia yang kudus
(14,15). Tetapi hidup kudus bukan dari yang
sia-sia yang diwarisi dari nenek moyangmu
itu, hanya dengan darah yang mahal, yaitu
darah Kristus (18,19). Tentu dengan usaha
manusia tidak bisa menjadi kudus. Namun
Petrus meminta menjadi kudus kepada orangorang percaya dengan kalimat "Kuduslah
kamu, sebab Aku kudus." ayat 16, dari
Imamat pasal 11. Jika menjalaskan kalimat ini
artinya demikian: "Jadilah seperti Aku."
Permohonan ini bukan tentang lidah, gerak
isyarat dan kesukan. Tuhan hanya merindukan bahwa anak-anak Allah mirip dengan
Dia. Oleh karena itu Tuhan memohonkan
bersungguh-sungguh saling mengasihi
dengan segenap hati seperti Tuhan bersungguh-sungguh mengasihi manusia.
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Jadilah bangsa-Ku
Teks hari ini menyambung dengan Keluaran
pasal 19. Tuhan yang bertemu dengan Musa
di atas gunung Sinai itu telah berkata bahwa
maka Israel akan menjadi harta kesayanganKu sendiri dari antara segala bangsa, kamu
Israel akan menjadi bagi-Ku kerajaan imam
dan bangsa yang kudus (Kel. 19:5,6). Kalimat
di 1 Pet 1:2 "yaitu orang-orang yang dipilih,
sesuai dengan rencana Allah dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus
Kristus dan menerima percikan darah-Nya."
juga maksudnya sama dengan Keluaran 19.
Firman Tuhan menjelaskan bahwa semua
orang yang diminta menjadi kudus itu adalah
anak-anak Allah. Sesungguhnya segala pelayanan Tuhan hanya memfokuskan tentang
keselamatan kita, bangsa Allah, anak Allah.
Memang Tuhan sudah membawa orang Israel
ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan.
Namun Tuhan lebih dahulu ingin membuat
bangsa-Ku seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab itu Tuhan memerintahkan menjadi
kudus kepada orang Israel.
Hidup bersama Tuhan itu adalah hidup serupa
dengan Tuhan. Maksud menguduskan itu
adalah semakin mirip karakter Tuhan. Menguduskan itu bukan beban yang berat, itu
hanya karena kita telah menjadi anak Allah
yang saling mengasihi dengan Tuhan. Kini,
semua orang kudus akan menjadi kudus
secara otomatis karena bertujuan mendekati
karakter Tuhan. Peristiwa ini tidak bisa
dengan air, hanya bisa dengan darah Yesus
dalam anugerah dan kasih Tuhan.

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

Menjadi harta kesayangan-Ku
sendiri dari antara segala bangsa
Keluaran 19:1~15

1

Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir,
mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. 2 Setelah
mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun
Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun; orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. 3 Lalu naiklah Musa menghadap
Allah, dan TUHAN berseru dari gunung itu kepadanya: "Beginilah
kaukatakan kepada keturunan Yakub dan kauberitakan kepada
orang Israel: 4 Kamu sendiri telah melihat apa yang Kulakukan
kepada orang Mesir, dan bagaimana Aku telah mendukung kamu
di atas sayap rajawali dan membawa kamu kepada-Ku. 5 Jadi
sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku
dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta
kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah
yang empunya seluruh bumi. 6 Kamu akan menjadi bagi-Ku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang
harus kaukatakan kepada orang Israel." 7 Lalu datanglah Musa dan
memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan TUHAN kepadanya. 8 Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama: "Segala yang
difirmankan TUHAN akan kami lakukan." Lalu Musapun
menyampaikan jawab bangsa itu kepada TUHAN. 9 Berfirmanlah
TUHAN kepada Musa: "Sesungguhnya Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat
didengar oleh bangsa itu apabila Aku berbicara dengan engkau,
dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu
Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada TUHAN. 10
Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pergilah kepada bangsa itu;
suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan
mereka harus mencuci pakaiannya. 11 Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga TUHAN akan turun di
depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai. 12 Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil
berkata: Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau
kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung
itu, pastilah ia dihukum mati. 13 Tangan seorangpun tidak boleh
merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi
sampai mati; baik binatang baik manusia, ia tidak akan dibiarkan
hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu." 14 Lalu turunlah Musa dari gunung
mendapatkan bangsa itu; disuruhnyalah bangsa itu menguduskan
diri dan merekapun mencuci pakaiannya. 15 Maka kata Musa kepada bangsa itu: "Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan."
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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. Ketika mereka tiba di gunung Sinai, apa yang
Tuhan perintahkan kepada Musa?
2. Apa yang Tuhan serukan lagi kepada Musa
tentang persiapan untuk menghadap Tuhan?
Setelah tiga bulan keluar dari Mesir, orang
Israel tiba di padang gurun Sinai. Musa langsung naik menghadap Allah karena Tuhan
berseru. Allah memberitahukan rencana-Nya
kepada Musa bahwa Tuhan akan membuat
bangsa Israel menjadi harta kesayangan-Nya
dari antara segala bangsa. Bangsa Israel akan
menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Musa membawa ke depan orang Israel
segala firman yang diperintahkan Tuhan. Bangsa Israel langsung menjawab bahwa akan kami
lakukan. Jadi Tuhan memerintahkan melalui
Musa bahwa mereka menguduskan diri dan
mencuci pakaian untuk menyiapkan Tuhan
turun ke atasnya.
Kamu sendiri telah melihat... bagaimana Aku
telah mendukung kamu di atas sayap rajawali dan membawa kamu kepada-Ku (4)
Menurut Tuhan, Ia mendukung orang Israel
selama ini seperti di atas sayap rajawali. Tuhan
telah menghukum Mesir dengan 10 tulah.
Kemudian melindungi dan mendukung orang
Israel supaya menyeberang laut teberau. Juga
berjalan bersama-sama dengan mereka selama
3 bulan di perjalanan padang gurun.

Praktek Kuduskan diri sendiri sebab telah menjadi harta kesayangan-Nya
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Senin

TUHAN turun ke atasnya dalam api
Keluaran 19:16~25

16

Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada
guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi
sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh
bangsa yang ada di perkemahan. 17 Lalu Musa membawa
bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah
dan berdirilah mereka pada kaki gunung. 18 Gunung Sinai
ditutupi seluruhnya dengan asap, karena TUHAN turun ke
atasnya dalam api; asapnya membubung seperti asap dari
dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. 19 Bunyi
sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu
Allah menjawabnya dalam guruh. 20 Lalu turunlah TUHAN
ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka TUHAN memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah
Musa ke atas. 21 Kemudian TUHAN berfirman kepada Musa:
"Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka
jangan menembus mendapatkan TUHAN hendak melihatlihat; sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. 22 Juga
para imam yang datang mendekat kepada TUHAN haruslah
menguduskan dirinya, supaya TUHAN jangan melanda
mereka." 23 Lalu berkatalah Musa kepada TUHAN: "Tidak
akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab
Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami,
demikian: Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus." 24 Lalu TUHAN berfirman kepadanya:
"Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta
Harun; tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus
untuk mendaki menghadap TUHAN, supaya mereka jangan
dilanda-Nya." 25 Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu
dan menyatakan hal itu kepada 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 dituliskan tentang Tuhan turun ke
atas gunung Sinai ?
2. Kenapa orang lain tidak boleh menembus
untuk mendaki menghadap TUHAN?
Pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, Tuhan
turun di atas gunung dalam api dengan
gemetar sangat. Juga bunyi sangkakala semakin jadi keras. Ia memerintahkan lagi supaya
tetap mejaga kudus dan tidak boleh menembus
untuk mendekati Tuhan kecuali Musa dan
Harun. Karena mengasihi mereka. Tidak ada
seorangpun yang bisa berdiri di hadapan Tuhan
yang sempurna. Sebelum mendapat anugerah
oleh darah Yesus, kita harus menjaga kejauhan
yang secukupnya dengan Tuhan.
Allah menjawabnya dalam guruh (19)
Sebenarnya Tuhan tidak bertubuh karena Dia
adalah Roh. Namun sekarang Tuhan yang tidak
terbatas itu turun di dunia. Langit dan bumi
tidak layak menerima Tuhan. Oleh karena itu
langit dan bumi berbunyi dan terjadi hal-hal
yang luar biasa. Hal itu bukan dari kehendak
Tuhan. Hanya peristiwa natural. Tetapi orang
Israel bisa mendengar suara-Nya. Itu salah
satu anugerah-Nya yang besar.

Praktek Berdoa supaya mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan hari ini
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Selasa

2 bagian dalam Kesepuluh Firman
Keluaran 20:1~17

1

Lalu Allah mengucapkan segala firman ini: 2 "Akulah TUHAN, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah
Mesir, dari tempat perbudakan. 3 Jangan ada padamu allah
lain di hadapan-Ku. 4 Jangan membuat bagimu patung yang
menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada
di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
5
Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang
cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anakanaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari
orang-orang yang membenci Aku, 6 tetapi Aku menunjukkan
kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang
mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahKu. 7 Jangan menyebut nama TUHAN, Allahmu, dengan
sembarangan, sebab TUHAN akan memandang bersalah
orang yang menyebut nama-Nya dengan sembarangan. 8
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat: 9 enam hari lamanya
engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, 10
tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat TUHAN, Allahmu;
maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau
anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu
laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau
orang asing yang di tempat kediamanmu. 11 Sebab enam hari
lamanya TUHAN menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh; itulah sebabnya
TUHAN memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 12
Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di
tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu. 13 Jangan membunuh. 14 Jangan berzinah. 15 Jangan mencuri. 16
Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 17 Jangan mengingini rumah sesamamu; jangan mengingini isterinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau
lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu."
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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. Siapa Allah bagi bangsa Israel ?

2. Bagaimana dituliskan tentang Kesepuluh firman ?

Tuhan yang memberi hukum taurat kepada
orang Israel, Ialah Allah yang membebaskan
orang Israel dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sebab itu Tuhan memberi hukum
taurat kepada bangsa Israel. Itu adalah permulaan janji dengan mereka. Kesepuluh firman, itu
menjadi dasar segala hukum Taurat. Itu dibagi
dua bagian. Pertama bagian yang menujui
Tuhan dan bagian kedua menujui sesama.
Yesus telah menyimpulkan kesepuluh firman
itu : "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu... Itulah hukum yang terutama dan
yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang
sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu
manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua
hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat
dan kitab para nabi." (Mat. 22:37~40) Inti
Hukum Taurat adalah kasih.
Aku, TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang
cemburu (5)
Allah yang kasih, yang panjang sabar, yang
mengampuni dan lain-lain, biasanya kata-kata
tentang Tuhan itu positif. Tetapi Allah yang
cemburu itu agak merasa negatif sebab kita
belajar bahwa kecemburuan itu tidak baik.
Tetapi kata cemburu itu bermaksud bahwa
kasih yang besar. Tuhan sungguh mengasihi
kita sehingga Ia cemburu pada saat kita melihat
dan menuju kepada yang lain.
Praktek Kasihilah sesama dengan kasih Tuhan
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Janganlah takut,
sebab Allah telah datang

Rabu

Keluaran 20:18~26
18

Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat

sabung-menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung be-

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

rasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri

jauh-jauh.

19

Mereka berkata kepada Musa: "Engkaulah ber-

bicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan; tetapi
janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." 20
Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu: "Janganlah takut,
sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba
kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." 21 Adapun bangsa itu
berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang
kelam di mana Allah ada.

22

Lalu berfirmanlah TUHAN

kepada Musa: "Beginilah kaukatakan kepada orang Israel:
Kamu sendiri telah menyaksikan, bahwa Aku berbicara
dengan kamu dari langit.

23

Janganlah kamu membuat di

samping-Ku allah perak, juga allah emas janganlah kamu
buat bagimu.

24

Kaubuatlah bagi-Ku mezbah dari tanah dan

persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban
keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada
setiap tempat yang Kutentukan menjadi tempat peringatan
bagi nama-Ku, Aku akan datang kepadamu dan memberkati
engkau.

25

Tetapi jika engkau membuat bagi-Ku mezbah dari

batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat,
sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka
engkau melanggar kekudusannya. 26 Juga jangan engkau naik
tangga ke atas ke mezbah-Ku, supaya auratmu jangan
kelihatan di atasnya."
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Apa perintah Tuhan kepada mereka yang
takut dan gemetar ?
2. Membuat mezbah dengan bahan apa?

Orang-orang Israel takut dan gemetar karena
mendengar dan melihat guruh mengguntur,
kilat sambung-menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Tetapi Musa berkata "janganlah takut." Tuhan hanya ingin memberkati mereka dan dimuliakan oleh mereka.
Sebab itu Tuhan berkata : Kau buatlah bagi-ku
mezbah dari tanah. Mezbah untuk persembahan bagi Tuhan, itu bukan dengan bahan yang
khusus. Bahan tanah bisa diambil dari manapun. Tuhan mau bertemu dengan mereka di
manapun dan ingin memberkati mereka melalui
pertemuan itu.

Janganlah kamu membuat di samping-Ku allah
perak, juga allah emas janganlah kamu buat
bagimu (23)
Orang-orang membuat patung berhala dengan
emas, perak atau batu yang besar. Dan mereka
berkata "Inilah untuk kemuliaan allah kita!"
Tetapi sebenarnya mereka membuat itu untuk
mereka sendiri. Itu menjadi kemuliaan bagi
mereka bukan bagi allah mereka. Tuhan tidak
mau menjadi sebagai kemegahan manusia,
melainkan Ia ingin disembah oleh manusia.

Praktek Sucikan hati supaya menghadap Tuhan dengan hati tidak takut
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Kamis

Peraturan-peraturan tentang budak
Keluaran 21:1~11

1

"Inilah peraturan-peraturan yang harus kaubawa ke depan
mereka. 2 Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani,
maka haruslah ia bekerja padamu enam tahun lamanya, tetapi
pada tahun yang ketujuh ia diizinkan keluar sebagai orang
merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. 3 Jika ia
datang seorang diri saja, maka keluarpun ia seorang diri; jika
ia mempunyai isteri, maka isterinya itu diizinkan keluar
bersama-sama dengan dia. 4 Jika tuannya memberikan kepadanya seorang isteri dan perempuan itu melahirkan anakanak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan
anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak
laki-laki itu harus keluar seorang diri. 5 Tetapi jika budak itu
dengan sungguh-sungguh berkata: Aku cinta kepada tuanku,
kepada isteriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau
keluar sebagai orang merdeka, 6 maka haruslah tuannya itu
membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu
atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya
dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk
seumur hidup. 7 Apabila ada seorang menjual anaknya yang
perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh
keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. 8 Jika perempuan itu tidak disukai tuannya, yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus; tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya
kepada bangsa asing, karena ia memungkiri janjinya kepada
perempuan itu. 9 Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya
seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. 10 Jika
tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia. 11 Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga
hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan
keluar, dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa."
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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. Setelah berapa tahun budak Ibrani menjadi
orang merdeka ?
2. Kenapa tidak ada pengaturan tentang pembebasan budak perempuan ?
Setelah kesepuluhan firman, dituliskan tentang
peraturan pembebasan. Siapapun budak orang
Ibrani akan menjadi orang merdeka setelah 6
tahun menjadi budak. Peraturan ini berdasarkan
konsep Tuhan bahwa semua umat Israel adalah
sesama dan merdeka. Namun jika budak yang
diberi kebebasan meredaka itu berkata dengan
sungguh-sungguh bahwa tidak mau keluar sebagai orang merdeka karena cinta kepada tuannya. Ia bisa bekerja pada tuannya untuk seumur
hidup melewati proses yang ditentukan. Tetapi
tidak ada peraturan untuk kemerdekaan bagi
budak perempuan. Namun Tuhan menghargai dan
memelihara perempuan-perempuan. Walaupun
mereka dijual sebagai budak, mereka bukan
menjadi seperti harta benda, melainkan mereka
menjadi sebagai keluarga. Ayat 8~10, tertulis
bahwa mereka harus menjadi sesama dalam
keluarga.
jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata: Aku cinta kepada tuanku... aku tidak mau
keluar sebagai orang merdeka (5)
Inilah lambang hubungan Tuhan dengan umatNya. Kita bukan terikat kepada Tuhan, melainkan kita mengakui sendiri sebagai hamba
Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Umat
Tuhan tidak terikat karena pemaksaan. Tetapi
kesadaran dari dalam diri sendiri ingin terikat
kepada Tuhan karena mengasihi-Nya.
Praktek Menjadi hambah Tuhan dengan sungguh-sungguh senang hati
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Jumat

Hormatilah orang lain,
Hargailah jiwa dan jasmani orang
Keluaran 21:12~27
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"Siapa yang memukul seseorang, sehingga mati, pastilah ia
dihukum mati. 13 Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja,
melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka
Aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat, ke mana ia
dapat lari. 14 Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu
daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahKu, supaya ia mati dibunuh. 15 Siapa yang memukul ayahnya
atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. 16 Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang
itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. 17 Siapa
yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati.
18
Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul
yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang
lain itu memang tidak mati, tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, 19 maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman, jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan
di luar dengan memakai tongkat; hanya ia harus membayar
kerugian orang yang lain itu, karena terpaksa menganggur,
dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. 20 Apabila
seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan
dengan tongkat, sehingga mati karena pukulan itu, pastilah
budak itu dibalaskan. 21 Hanya jika budak itu masih hidup
sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu
adalah miliknya sendiri. 22 Apabila ada orang berkelahi dan
seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan
yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungan,
tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut,
maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh
suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya
menurut putusan hakim. 23 Tetapi jika perempuan itu
mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau
harus memberikan nyawa ganti nyawa, 24 mata ganti mata,
gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, 25 lecur
ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. 26 Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata
budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus
melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti
kerusakan matanya itu. 27 Dan jika ia menumbuk sampai
tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang
merdeka pengganti kehilangan giginya 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 jenis dosa yang akibatnya harus dihukum mati ?
2. Apa prinsip pembayaran kerugian pada
waktu merugikan sesama ?

Ada beberapa dosa yang pasti dihukum mati:
membunuh sesama, memukul orang tua, menculik seorang manusia dan mengutuki orang
tuanya. Itu salah satu peringatan untuk
menghargai jiwa dan orang lain. Selanjutnya
tertulis tentang pembayaran kerugian. Pada
waktu bertengkar, seorang yang ditinju dan
tidak mati, terpaksa berbaring di tempat tidur, ia
akan dibayar kerugian dan orang yang merugikan itu harus menanggung pengobatannya
sampai sembuh. Mata ganti mata, gigi ganti
gigi, tangan ganti tangan.. peraturan itu tertulis
dalam ayat 23. Juga dituliskan tentang peraturan yang merugikan budak-budak dan orangorang merdeka. Siapapun orang yang merugikan itu harus membayar kerugian dengan
pembayaran, pengganti atau kebebasan. Ini
keadilan Tuhan, karena Tuhan sangat
menghargai semua manusia, bukan hanya
secara rohani, maupun jasmani.
pastilah ia dihukum mati (12,14,15,16,17)
Peraturan-peraturan itu bertujuan menjaga
hidup sesama dan menghormati orang tua.
Tetapi bukan bermaksud menghukum mati
orang-orang yang berbuat dosa. Peraturan itu
juga berkata tentang penghormatan terhadap
jiwa orang lain dan personalitas orang lain.
Praktek Menghargai dan menghormati orang lain seperti diri sendiri
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Sabtu

Tanggunglah apabila lembu mu
menanduk orang atau hewan
Keluaran 21:28~36

28

Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau
perempuan, sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan,
tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. 29 Tetapi jika
lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi tidak mau menjaganya,
kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau
perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan
batu, tetapi pemiliknyapun harus dihukum mati. 30 Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah
dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai
tebusan nyawanya. 31 Kalau ditanduknya seorang anak lakilaki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan
menurut peraturan itu juga. 32 Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar tiga puluh syikal perak kepada tuan
budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. 33
Apabila seseorang membuka sumur, atau apabila seseorang
menggali sumur, dengan tidak menutupnya, dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, 34 maka pemilik sumur itu
harus membayar ganti kerugian: ia harus mengganti harga
binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tetapi binatang
yang mati itu menjadi kepunyaannya. 35 Apabila lembu
seseorang menanduk lembu orang lain, sehingga mati, maka
lembu yang hidup itu harus dijual, uangnya dibagi dan binatang yang mati itupun harus dibagi juga. 36 Tetapi jikalau
lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan
walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka
ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya: lembu ganti
lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya."
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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. Pada waktu seekor lembu merugikan orang dan
hewan, bagaimana membayar kerugian itu ?
Tuhan memberi peraturan tentang hal merugikan orang lain yang tidak disengaja. Tentu
manusia tidak bisa mengatur segala kondisi.
Lebih sulit mengatur hewan. Sehingga ketika
seekor lembu menanduk orang atau lembu
orang lain, sehingga mati, maka lembu itu
dilempari dengan batu sampai mati dan pemiliknya harus membayar kerugian. Tetapi jika
pemilik lembu itu sudah tahu dan telah diperingatkan, maka pemiliknya harus bertanggungjawab dan dihukum mati (29).
Seseorang yang membuka sumur tapi tidak
menutupnya itu juga harus menanggung kerugian pada waktu terjadi kecelakaan. Jika tidak
diperingatkan atau tidak sadar tentang masalahnya, boleh usaha tidak mengulanginya lagi.
Tetapi walaupun sudah tahu masalah, tidak
berusaha untuk menyelesaikan persoalan itu,
itu pastilah menjadi dosa.
Tetapi jikalau lembu itu terkenal telah sering
menanduk sejak dahulu (36)
Orang-orang mencari alasan dengan kata
"Karena tidak tahu itu!" Dan mereka tidak mau
menanggung kerugian. Tetapi sendirinya
sungguh tahu bahwa sudah diingatkan atau
tidak pernah. Dan Tuhan juga tahu. Jika kita
tidak melakukan apapun setelah mendengar
peringatan itu, Tuhan tetap akan mencari upah
dosa dari kita.

Praktek Perhatikan keseharian kita supaya tidak terjadi hal yang buruk
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Bahan PA

Keluaran 20.1~17 (Selasa)
Sharing

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

Ice Break

“Ke sepuluh janji keluarga atau teman”
1. Dalam hubungan suami-isteri, orang tua-anak dan teman-teman, ada janji yang
tidak tertulis tapi sangat penting? (Share)
2. Mari kita membuat kesepuluh janji dengan diskusi ini. (Dengan salah satu tema)

Baca Teks

1. Siapa Tuhan yang mengucapkan kesepuluh firman ? (1~2)

Keluaran
20:1~17
2. Apa firman Allah yang pertama sampai keempat ? Fokusnya kepada siapa?
(3~11)

3. Apa firman Allah yang kelima samapai kesepuluh ? Fokusnya kepada siapa?
(12~17)

Bacaan
Lebih luas
Matius
22:34~40
Yohanes
14:12~21,
15:1~14

Aplikasi

Bagaimana Yesus membuat kesimpulan tentang hukum taurat ?
Yesus menyimpulkan hukum Taurat dengan 2 ayat terutama. "Kasihilah Tuhan
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Dan
kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Kita bisa melihat kasih akan Tuhan
melalui kasih akan sesama. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dengan mengasihi
sesama dalam dunia ini dengan damai. Dengan demikian kita akan menjadi suci dan
kudus. Ketika kita akan layak sebagai Anak Allah.

Share tentang tidak mengasihi. Itu siapa? kenapa demikian? Dan saling janji akan
mengasihi dia dalam minggu ini dengan cara yang jelas.
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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