Keluaran
(5)

Perubahan Hidup Orang Kristen Dalam Firman Tuhan

Anak-anak Korea sangat menyukai hari raya Imlek sebab
mendapat uang jajan. Pada waktu kecil, saya kira-kira dapat
seribu rupiah sekian dari perorang, biasanya bisa memakai
sekitar 20 ribu rupiah dari jumlah yang saya dapat. Sebagian
besar anak-anak membeli mainan, kue, majalah dan lain-lain
dengan uang itu. Suatu hari, teman saya memberikan uang
jajan itu kepada ibunya dengan berkata, "Mama minta belikan
tahu dan toge dengan uang ini untuk makan malam yang
enak" Pada hari itu saya berpikir bahwa teman saya cukup
dewasa. Tetapi sekarang saya membayangkan hati ibunya.
Memang hatinya sangat sedih. Karena anaknya sudah sadar
kesusahan ekonomi dan dia tidak sandar akan hati orang
tua... Bagaimana pendapat anda? Jika dalam keluarga yang
cukup kaya, anaknya melakukan seperti teman saya yang
dalam cerita, hati orang tuanya senang atau aneh dan sakit?
Tentu orang tua itu akan berpikir bahwa kenapa begini?
Anakku mempercayaiku? Anakku tidak mau menjadi anakku? Saat anak-anak menangis karena lapar dan haus, orang
tua normal lasung memberikan makanan dan minuman.
Oleh karena itu, anak-anak yang tidak yakin pemeliharaan
orang tua itu adalah anak yang tidak percaya akan orang
tuanya. Sebenarnya bangsa Israel di padang gurun sering
bersungut-sungut kepada Tuhan karena tidak cukup makanan dan minuman. Namun Tuhan tidak memarahi dan
sering memberikan makanan dan minuman sehari-hari
karena Tuhan adalah sungguh Bapa yang baik. Tuhan yang
baik itu memberikan semua kebaikan untuk sehari-hari
kepada kita. Inilah kasih Bapa.

Tema

Tuhan mencukupi orang
Israel yang bersungutsungut
Bacaan Minggu

Keluaran 15~18

PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

Tuhan mencukupi orang Israel yang bersungut-sungut - Keluaran (5)

Tuhan membimbing bangsa Israel ke padang gurun. Dan mereka segera mulai bersungut-sungut. Dalam 3
hari mereka bersungut-sungut sebab tidak ada air minum. Setelah 1 bulan 15 hari dari hari keluar tanah
Mesir, mereka bersungut-sungut lagi karena lapar. Ketika mereka berkemah di Rafidim, akhirnya mereka
bertengkar dengan Musa sebab tidak ada air minum. Tetapi Tuhan tetap melindungi mereka dan
mencukupi makanan dan minuman dari pada memarahi mereka. Kemudian Yitro, mertua Musa datang
kepada Musa. Dia menasihatkan akan menempatkan pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang dan pemimipn 10 orang.

Message Minggu

Matius 6:24~32

Makanan, pakaian dan tempat tinggal itu adalah
unsur yang paling dasar dalam kehidupan. Makanan dan minuman merupakan yang terutama
dalam keperluan untuk hidup. Jika Anda tidak
bisa makan karena tidak ada uang untuk membeli
makanan, akan merasah sulit. Dan bagi mereka
yang mempunyai anak kecil, hati juga sakit. Kadang kelaparan membuat manusia tidak normal.
Orang yang lapar kadang membunuh untuk
sepotong roti. Apa yang Alkitab bicarakan tentang
keperluan natural manusia?
Tuan lain, makanan, pakaian dan tempat tinggal
Melalui Khotbah di Bukit, Yesus berkata bahwa
tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua
tuan. Dua tuan itu adalah Tuhan dan harta. Ini
adalah peringatan berhala mamon. Namun bukan
peringatan tentang keinginan harta yang besar
maupun kuatir tentang keperluan sehari-hari.
"akan hidup mu" ini berarti haya yang secukupnya
untuk sehari-hari. Hanya hendak dan kuatir tentang harta sehari-hari juga dilarang. Yesus berkata bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa yang
tidak mengenal Allah. Kalau demikian, Tuhan
tidak membolehkan manusia berusaha apapun
untuk hidup sehari-hari? Bukan. Maksud perkataan Yesus bahwa anak Allah yang sungguh
percaya kepada-Nya itu tidak perlu kuatir tentang
hidup sehari-hari karena Tuhan akan mencukupi.
Tuan Ku, yang mencukupi keperluan
Tuan yang benar, yang para bawahan bisa mati

2

untuk tuan itu adalah tuan yang menanggung
hidup mereka. Ketika waktu kelaparan, saat
kondisi ekonomi tidak cukup, tuan yang benar itu
memcukupi makanan sehari-hari dan memelihara
bawahan-bawahannya. Tuhan adalah tuan yang
benar bagi kita dan sesungguhnya Bapa kita.
Dalam Keluaran, keperluan sehari-harinya sangat
tidak cukup bagi bangsa Israel di padang gurun.
Tidak ada solusi yang mereka bisa lakukan untuk
mencari makanan dan minuman. Hanya setelah
beberapa hari masuk ke padang gurun, air minum
mereka habis sehingga bangsa Israel mulai
bersungut-sungut. Kemudian mereka bersungutsungut lagi karena tidak cukup daging dan makan
roti. Akhirnya di Rafidim, mereka bertengkar
dengan Musa. Namun Tuhan tidak memarahi
bangsa Israel sampai pasal 15~17. Walupun
Musa berseru-seru kepada Tuhan, Dia hanya
mencukupi makanan dan minuman secukupnya
kepada mereka. Sebenarnya Tuhan sudah tahu
bahwa bagi manusia sangat perlu makanan dan
minuman dan sangat sulit jika tidak cukup itu.
Hanya Tuhan yang tahu semua tentang kesulitan
manusia dan hanya Dia yang bisa mencukupi
dengan kuasa-Nya.
Bapa yang di sorga tahu bahwa kita memerlukan
semuanya itu dan pasti mencukupi. Alkitab dan
sejarah memberitahukan hal itu. Percayalah dan
tunduklah hanya akan Tuhan. Inilah hidup orang
beriman.

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

3

Minggu

Bersungut-sungutlah bangsa itu
kepada Musa setelah 3 hari lamanya
Keluaran 15:19~27

19

Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang
berkuda telah masuk ke laut, maka TUHAN membuat air laut
berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat
kering dari tengah-tengah laut. 20 Lalu Miryam, nabiah itu,
saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya,
dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. 21 Dan menyanyilah Miryam memimpin
mereka: "Menyanyilah bagi TUHAN, sebab Ia tinggi luhur;
kuda dan penunggangnya dilemparkan-Nya ke dalam laut." 22
Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu
mereka pergi ke padang gurun Syur; tiga hari lamanya mereka
berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. 23
Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. 24 Lalu bersungutsungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka: "Apakah
yang akan kami minum" 25 Musa berseru-seru kepada TUHAN, dan TUHAN menunjukkan kepadanya sepotong kayu;
Musa melemparkan kayu itu ke dalam air; lalu air itu menjadi
manis. Di sanalah diberikan TUHAN ketetapan-ketetapan dan
peraturan-peraturan kepada mereka dan di sanalah TUHAN
mencoba mereka, 26 firman-Nya: "Jika kamu sungguh-sungguh
mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan melakukan apa
yang benar di mata-Nya, dan memasang telingamu kepada
perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti segala ketetapanNya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit
manapun, yang telah Kutimpakan kepada orang Mesir; sebab
Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." 27 Sesudah itu
sampailah mereka di Elim; di sana ada dua belas mata air dan
tujuh puluh pohon korma, lalu berkemahlah mereka di sana di
tepi air 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 hal terjadi ketika orang Israel berjalan di
padang gurun 3 hari lamanya?
2. Bagaimana Tuhan membimbing mereka?
Israel tidak mendapat air minum selama tiga
hari di padang gurun. Air yang didapat di Mara
itupun tidak bisa diminum karena pahit rasanya.
Mereka sudah lupa mujizat Tuhan di laut teberau dan segera mulai bersungut-sungut.
Makan Musa berseru-seru kepada Tuhan untuk
pertolongan-Nya. Tuhan mengubah air pahit itu
menjadi air manis. Dan Ia menjanjikan menjadi
Tuhan yang menyembuhkan Israel. Tidak akan
datang satu penyakitpun dari semua penyakit
wabah. Kemudian Tuhan membimbing mereka
sampai Elim, di sana ada 12 mata air.
Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau (26)
Sekalipun pertabiban orang Mesir cukup
berkembang, mereka tidak dibebaskan dari
penyakit-penyakit. Tetapi jika orang Israel
melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan
memasang telinga mereka kepada perintahperintah-Nya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, Tuhan tidak akan menimpakan
kepada mereka penyakit manapun, yang telah
Ia timpakan kepada orang Mesir. Tuhanlah
sumber kesembuhan bagi para orang percaya
yang menaati-Nya.

Praktek Mengingat lagi anugerah Tuhan ketika ingin bersungut-sungut
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Senin

Bersungut-sungut karena lapar
Keluaran 16:1~18

1

Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang
gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai, pada hari yang kelima
belas bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. 2 Di padang gurun
itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun; 3 dan
berkata kepada mereka: "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan
TUHAN ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti
sampai kenyang! Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk
membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." 4 Lalu berfirmanlah TUHAN
kepada Musa: "Sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu; maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang
perlu untuk sehari, supaya mereka Kucoba, apakah mereka hidup menurut hukum
-Ku atau tidak. 5 Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang
dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat dua kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." 6 Sesudah itu berkatalah Musa
dan Harun kepada seluruh orang Israel: "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa
Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. 7 Dan besok pagi
kamu melihat kemuliaan TUHAN, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu
kepada-Nya. Sebab, apalah kami ini maka kamu bersungut-sungut kepada kami" 8
Lagi kata Musa: "Jika memang TUHAN yang memberi kamu makan daging
pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena
TUHAN telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepada-Nya--apalah kami ini Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada
TUHAN." 9 Kata Musa kepada Harun: "Katakanlah kepada segenap jemaah
Israel: Marilah dekat ke hadapan TUHAN, sebab Ia telah mendengar sungutsungutmu." 10 Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka
memalingkan mukanya ke arah padang gurun--maka tampaklah kemuliaan TUHAN dalam awan. 11 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 12 "Aku telah
mendengar sungut-sungut orang Israel; katakanlah kepada mereka: Pada waktu
senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan
roti; maka kamu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, Allahmu." 13Pada
waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu; dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. 14
Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun
sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi.
15
Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain:
"Apakah ini" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka: "Inilah roti yang diberikan TUHAN kepadamu menjadi makananmu. 16
Beginilah perintah TUHAN: Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya;
masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang,
menurut jumlah jiwa." 17 Demikianlah diperbuat orang Israel; mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. 18 Ketika mereka menakarnya dengan
gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan dan orang yang
mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan
menurut keperluannya.
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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. Kapan dan kenapa orang Israel bersungutsungut lagi?
2. Bagaimana Tuhan memelihara orang Israel?
Bangsa Israel bersungut-sungut lagi pada
waktu setelah 1 bulan setengah keluar dari
Mesir. Selama itu mereka makan makanan
yang diambil dari Mesir. Tetapi itu sudah habis,
maka mereka berkata "Ah, kalau kami mati
tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan
ketika kami duduk menghadapi kuali berisi
daging dan makan roti sampai kenyang." Ketika
Tuhan janji kepada mereka akan menurunkan
dari langit hujan roti. Kemudian pada waktu
petang datang berduyun-duyun burung puyuh,
dan pada waktu pagi terletak embun sekeliling
perkemahan mereka. Mereka memungut roti
perorang segomer. Mereka menakarnya
dengan gomer, tetapi tidak kelebihan dan tidak
kekurangan. Dan untuk hari Sabat, mereka
memungut 2 kali lipat.

Apalah kami ini maka kamu bersungutsungut kepada kami (7)
Musa dan Harun lebih fokuskan orang Israel
bersungut-sungut kepada mereka. Tentu manusia lebih berpikir tentang yang negatif. Tetapi
Tuhan tidak demikian. Ia hanya fokuskan
mencukupi keperluan dan menyelesaikan
persoalan.

Praktek Percaya akan dicukupi makanan sehari-hari oleh Tuhan

7

Selasa

Manna, makanan dari Tuhan
Keluaran 16:19~36

19

Musa berkata kepada mereka: "Seorangpun tidak boleh meninggalkan
dari padanya sampai pagi." 20 Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa
dan meninggalkan dari padanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau
busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. 21 Setiap pagi mereka
memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya; tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. 22 Dan pada hari yang keenam mereka
memungut roti itu dua kali lipat banyaknya, dua gomer untuk tiap-tiap
orang; dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya
kepada Musa. 23 Lalu berkatalah Musa kepada mereka: "Inilah yang
dimaksudkan TUHAN: Besok adalah hari perhentian penuh, sabat yang
kudus bagi TUHAN; maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan
apa yang perlu kamu masak, masaklah; dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi." 24 Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan
Musa; lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. 25 Selanjutnya kata Musa: "Makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah
sabat untuk TUHAN, pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 26 Enam hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang
ketujuh ada sabat; maka roti itu tidak ada pada hari itu." 27 Tetapi ketika
pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. 28 Sebab itu TUHAN berfirman kepada
Musa: "Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintah-Ku
dan hukum-Ku 29 Perhatikanlah, TUHAN telah memberikan sabat itu
kepadamu; itulah sebabnya pada hari keenam Ia memberikan kepadamu
roti untuk dua hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing,
seorangpun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu." 30
Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. 31 Umat Israel menyebutkan namanya: manna; warnanya putih seperti ketumbar dan
rasanya seperti rasa kue madu. 32 Musa berkata: "Beginilah perintah
TUHAN: Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang Kuberi kamu makan di padang
gurun, ketika Aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir." 33 Sebab itu
Musa berkata kepada Harun: "Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah manna di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan TUHAN untuk disimpan turun-temurun." 34 Seperti yang diperintahkan
TUHAN kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di
hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. 35 Orang Israel makan manna empat puluh tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang; mereka makan manna sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan.
36
Adapun segomer ialah sepersepuluh efa.
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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 hal terjadi ketika meninggalkan manna
sampai pagi?

Kata makanan sehari-hari berarti bahwa harus
bekerja setiap hari. Sebab itu Tuhan memberikan pekerjaan yang sehari-hari kepada
bangsa Israel. Siapapun yang kuat maupun
yang lemah, harus memungut manna setiap
hari. Sebab itu tidak boleh meninggalkan dari
padanya sampai pagi. Namun untuk hari Sabat,
mereka harus memungut 2 kali lipat dan itu
tidak berbau busuk. Orang Israel makan manna 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di
tanah Kanaan.

Supaya keturunan mereka melihat roti yang
Kuberi kamu makan di padang gurun (32)
Orang Israel menyimpan segomer manna
sesuai dengan perintah Tuhan untuk keturunan
mereka juga melihat itu dan mengingat anugerah Tuhan. Itu diletakkan dalam tabut perjanjian. Kita harus mewariskan iman kepada keturunan dengan mengingatkan anugerah Tuhan.

Praktek Bekerja setiap hari untuk makanan secukupnya dalam kehendak Tuhan
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Rabu

Orang Israel lagi bertengkat
dengan Musa
Keluaran 17:1~7

1

Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang

gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat per-

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

singgahan, sesuai dengan titah TUHAN, lalu berkemahlah

mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. 2 Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan
Musa, kata mereka: "Berikanlah air kepada kami, supaya
kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka:
"Mengapakah kamu bertengkar dengan aku Mengapakah
kamu mencobai TUHAN" 3 Hauslah bangsa itu akan air di
sana; bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata: "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari
Mesir, untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak
kami dengan kehausan" 4 Lalu berseru-serulah Musa kepada
TUHAN, katanya: "Apakah yang akan kulakukan kepada
bangsa ini Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan
batu!" 5 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Berjalanlah di
depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang
dari antara para tua-tua Israel; bawalah juga di tanganmu
tongkatmu yang kaupakai memukul sungai Nil dan pergilah.
6

Maka Aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung

batu di Horeb; haruslah kaupukul gunung batu itu dan dari
dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum."
Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel.

7

Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang
Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai TUHAN dengan mengatakan: "Adakah TUHAN di tengah-tengah kita atau tidak"
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Kenapa Musa dan orang Israel bertengkar?

2. Bagaimana Tuhan menyelesaikan persoalan ini?

Pada waktu sungut-sungutan ke-3, dipakai kata
"bertengkar". Itu berarti bahwa orang Israel
melawan Musa dengan kata kasar dan langsung mengkritik. Musa adalah pemimpin mereka, telah menyeberangkan orang Israel dari
Mesir melalui laut teberau. Tetapi mereka tidak
menghargainya. Sehingga Musa berseru-seru
kepada Tuhan dengan hati sedih, "sebentar lagi
mereka akan melempari aku dengan batu!"
Dalam kondisi buruk ini, Tuhan tidak memarahi
mereka. Hanya mencukupi air minuman mereka. Pertengkaran itu selesai dengan keluar air
dari gunung batu.

Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba (7)
Kata Masa berarti "Mencoba." Dan kata Meriba
berarti "Pertengkaran" Menurut Alkitab, mereka
telah mencobai Tuhan dengan mengatakan
"Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau
tidak." Tuhan bisa memarahi mereka. Namun
Ia hanya memfokuskan akan mencukupi keperluan mereka. Pada waktu dalam pertengkaran,
manusia fokuskan tentang siapa benar? dan
siapa bersalah? Tetapi Tuhan tidak begitu. Kita
juga harus usahakan akan mencukupi kekurangan mereka yang bersungut-sungut.

Praktek Jangan bertengkar dengan atasan maupun bawahan, sekalipun ada hati bersungut-sungut
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Berperang dengan orang Amalek

Kamis

Keluaran 17:8~16
8

Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan

orang Israel di Rafidim.

9

Musa berkata kepada Yosua:

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

"Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang

melawan orang Amalek, besok aku akan berdiri di puncak
bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku."

10

Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek; tetapi Musa,
Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. 11 Dan terjadilah,
apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel,
tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek.

12

Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka

mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya
ia duduk di atasnya; Harun dan Hur menopang kedua belah
tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang
lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari
terbenam.

13

Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan

rakyatnya dengan mata pedang.

14

Kemudian berfirmanlah

TUHAN kepada Musa: "Tuliskanlah semuanya ini dalam
sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke
telinga Yosua, bahwa Aku akan menghapuskan sama sekali
ingatan kepada Amalek dari kolong langit."

15

Lalu Musa

mendirikan sebuah mezbah dan menamainya: "Tuhanlah
panji-panjiku!"

16

Ia berkata: "Tangan di atas panji-panji

TUHAN! TUHAN berperang melawan Amalek turuntemurun."

12

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Israel pertama kali berperang dengan bangsa
apa ?
2. Apa cara mereka untuk perang itu ?

Orang Israel berperang dengan orang Amalek.
Itu perang pertama di padang gurun. Amalek
adalah keturunan Esau, anak Elifas (Kej 36.12).
Mereka terletak di tanah Kanaan selatan dan
mereka bertengkar dengan orang Israel sampai
zaman raja Daud. Perang ini memprosesskan
dengan dua sisi. Pertama, perang secara materi yang Yosua membimbing. Kedua, perang
secara rohani yang Musa mengangkat tangannya. Dan perang secara materi dikontrol oleh
perang secara rohani. Akhirnya orang Israel
menang karena Musa mengangkat tangannya
terus sampai saat menang. Segala kondisi
materi dan fisik kita dikontrol oleh kondisi rohani.

Musa mendirikan sebuah mezbah dan
menamainya: "Tuhanlah panji-panjiku!" (15)
Tuhan telah jani bahwa akan berpelang melawan Amalek turun-temurun dan Tuhan berpelang dengan segala lawan-lawan orang
Israel. Tentu hari ini juga, Tuhan melawan
untuk kita

Praktek Percaya akan mengalahkan lawan dengan kuasa Tuhan dan terus berdoa
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Jumat

Yitro, mendengar
segala yang dilakukan Allah
Keluaran 18:1~12

1

Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada
Israel, umat-Nya, yakni bahwa TUHAN telah membawa
orang Israel keluar dari Mesir. 2 Lalu Yitro, mertua Musa,
membawa serta Zipora, isteri Musa--yang dahulu disuruh
Musa pulang-- 3 dan kedua anak laki-laki Zipora; yang
seorang bernama Gersom, sebab kata Musa: "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing," 4 dan yang seorang
lagi bernama Eliezer, sebab katanya: "Allah bapaku adalah
penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang
Firaun." 5 Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan
isteri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia
berkemah dekat gunung Allah, 6 disuruhnyalah mengatakan
kepada Musa: "Aku, mertuamu Yitro, datang kepadamu
membawa isterimu beserta kedua anaknya." 7 Lalu keluarlah
Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya
dan menciumnya; mereka menanyakan keselamatan masingmasing, lalu masuk ke dalam kemah. 8 Sesudah itu Musa
menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan TUHAN kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel
dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan
bagaimana TUHAN menyelamatkan mereka. 9 Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan, yang dilakukan TUHAN
kepada orang Israel, bahwa Ia telah menyelamatkan mereka
dari tangan orang Mesir. 10 Lalu kata Yitro: "Terpujilah TUHAN, yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang
Mesir dan dari tangan Firaun. 11 Sekarang aku tahu, bahwa
TUHAN lebih besar dari segala allah; sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena
memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap
mereka." 12 Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan
korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah;
lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan
bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah.
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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 Yitro datang kepada Musa?

2. Apa tema pembicaraan Musa dan Yitro?

Yitro, mertua Musa, bukan mendengar berita
Musa dan bangsa Israel melainkan mendengar
segala yang dilakukan Allah. Itu berita bahwa
Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari
Mesir dengan ajaib dan kemenangan perang.
Selanjutnya Yitro tiba kepada Musa dengan
Isteri Musa dan kedua anaknya. Memang dulu
Isteri Musa disuruh pulang ke rumah Yitro
sebab hamil anak kedua. Kita bisa melihat
perubahan mereka melalui nama anak kedua,
Eliezer. Musa sudah bisa mengaku pertolongan
Tuhan dan keselamatan dari Tuhan. Kemudian
Musa dan Yitro berbicara hanya tentang hal-hal
Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel.

Sekarang aku tahu, bahwa TUHAN lebih
besar dari segala allah (11)
Setelah mereka berbicara tentang segala hal
yang dilakukan Tuhan dari Mesir sampai padang gurun, Yitro memuji Tuhan yang lebih
besar dari segala allah. Mereka hanya berbicara tentang Tuhan dan peristiwa dari Tuhan.
Akhirnya mereka memuji dan mempersembahkan korban. Inilah Ibadah. Dan
Inilah metode bercakap-cakap yang pantas
bagi orang Kristen.

Praktek Melihatkan yang Tuhan lakukan dalam hidup sehari-hari
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Sabtu

Orang-orang yang cakap
dan takut akan Allah
Keluaran 18:13~27

13

Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu;
dan bangsa itu berdiri di depan Musa, dari pagi sampai petang. 14
Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia: "Apakah ini yang kaulakukan kepada bangsa itu
Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh
bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang" 15 Kata Musa
kepada mertuanya itu: "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk
menanyakan petunjuk Allah. 16 Apabila ada perkara di antara mereka,
maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang
seorang dan yang lain; lagipula aku memberitahukan kepada mereka
ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." 17 Tetapi mertua Musa menjawabnya: "Tidak baik seperti yang kaulakukan itu. 18
Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau baik bangsa yang
beserta engkau ini; sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan
sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. 19 Jadi sekarang
dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan
Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu
di hadapan Allah dan kauhadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. 20 Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka
ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan
kepada mereka jalan yang harus dijalani, dan pekerjaan yang harus
dilakukan. 21 Di samping itu kaucarilah dari seluruh bangsa itu orangorang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat
dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap; tempatkanlah
mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin seribu orang, pemimpin seratus orang, pemimpin lima puluh orang dan pemimpin
sepuluh orang. 22 Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di
antara bangsa; maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan
mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka
sendiri; dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan
mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. 23Jika
engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa
ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." 24 Musa
mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannyalah segala
yang dikatakannya. 25 Dari seluruh orang Israel Musa memilih orangorang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu,
menjadi pemimpin seribu orang, pemimpin seratus orang, pemimpin
lima puluh orang dan pemimpin sepuluh orang. 26 Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu; perkara-perkara yang sukar
dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil
diadili mereka sendiri. 27 Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu
pergi dan ia pulang ke negerinya.

16

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Apa persoalan dalam pelayanan Musa yang
telah Yitro katakan kepada Musa?
2. Sesudah mendengar nasihat Yitro, bagaimana Musa melakukan?
Musa mengadili di antara bangsa hanya
seorang diri, dari pagi sampai petang. Harun
juga tidak bertugas. Persoalannya bukan karna
Musa tidak rajin atau kurang kuat. Musa belum
mengenal prinsip kerja sama. Maka Yitro berkata: "tidak baik seperti yang kaulakukan itu
sendiri. Takkan sanggup engkau melakukannya
seorang diri saja." Kemudian ia menasihati
tentang menempatkan pemimpin bagi 1.000
orang, 100 orang, 50 orang dan 10 orang supaya memberitahukan kepada orang Israel jalan
yang harus dijalani, dan pekerjaan yang harus
dilakukan. Musa segera laksanakan sesuai
dengan nasihat Yitro. Setelah itu Yitro pulang
ke negerinya.

aku memberitahukan kepada mereka ketetapan
-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah (16)
Musa berkata tentang definisi mengadili:
"memberitahukan kepada mereka ketetapanketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Ini
arti benar. Masa kini, kenapa banyak orang
tidak setuju tentang hasil mengadili? Karena
tidak sesuai dengan ketetapan, keputusan
Tuhan. Dan hal itu tidak memfokuskan tentang
hukuman. Melalui mengadili, kita harus
mengerti kehendak Tuhan.

Praktek Menjadi orang yang cakap, yang takut akan Allah, dan yang dapat dipercaya
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Bahan PA

Keluaran 18:13~27 (Sabtu)
Sharing

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

Ice Break

“Urus sendiri atau bersama?
1. Tulislah masing-masing urusan lebih baik sendiri dan urusan lebih baik bersama
dengan orang lain.
2. Apakah lebih baik kerja sama dengan orang yang cukup mengenal urusan itu?

Baca Teks

1. Bagaimana Musa melakukan kepada orang Israel? (13~16)

Keluaran
18:13~27
2. Apa yang Yitro nasehatkan kepada Musa? (17~23)

3. Bagaimana respon Musa? (24~27)

Bacaan
Lebih luas
Kej 1:26
Pkh 4:9~12
Luk 6:12~13

Aplikasi

Bagaimana Tuhan memerintah dunia ini? Bagaimana Yesus memberitakan Injil
sampai ujung bumi?
Tuhan mahakuasa. Yesus telah mencurahkan darah di atas kayu salib hanya Ia
sendiri. Tetapi Tuhan menciptakan manusia dan kereja sama dengan mereka. Yesus juga memilih 12 rasul untuk memberitakan Injil sampai ujung bumi. Raja Salomo juga berkata tentang kelebihan kereja sama. Kita berpikir bahwa pada waktu
seorang yang hebat itu bekerja sendiri, lebih cepat selesai, hasilpun lebih bagus.
Tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Ia menghendaki kereja sama dengan kita. Kita
juga harus kereja sama dengan anggota lain. Inilah kehendak Tuhan.

Share pengalaman sulit sebab tidak ada seorangpun kereja sama. Berdoa supaya
Tuhan mengirim orang untuk kerja sama. Dan membagi tugas dengan kawankawan.
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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