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*Prinsip* 
1. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berfokus pada THE GOSPEL OF JESUS CHRIST 
2. Firman Tuhan diberikan kepada kita sebagai contoh dan peringatan supaya kita dapat mengenal (rencana) Tuhan, 
tidak melakukan kesalahan yang sama dengan kesalahan tokoh dalam alkitab dan menjadi semakin dewasa dalam 
menghadapi permasalahan kita. 
 
*Aplikasi* 
1. Terima God's Grace 
2. Hidup sebagai Anak Allah yang : merenungkan Firman Tuhan, belajar taat Firman Tuhan, dan belajar agar hikmat 
& skill kehidupan kita terus bertumbuh 
3. Jangan hidup seperti orang Israel : terus “berputar-putar 40 tahun di padang gurun” dan akhirnya “mati di padang 
gurun” 
 
*Pertanyaan* 
Dari cara hidup orang Israel di bawah ini, yang mana kah yang masih seringkali menggagalkan Anda untuk hidup 
lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan / melayani Tuhan lebih lagi? Sharingkanlah. 
 
(Note: Member bisa memilih salah satu atau lebih. Sharingkanlah apa yang seringkali memicu member merespon 
seperti itu dan bagaimana dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan mereka) 
 
• *Menginginkan hal-hal yang jahat* : gak suka lihat orang senang, selalu ingin dihormati, dihargai, disanjung, liat 
orang mikirnya jahat, suka julid/gibah, suka flexing, liat IG orang benci rasanya, dll 
 
• *Menyembah berhala* : soal hati, mencintai sesuatu yang lain lebih dari Tuhan (hobby, uang, terlalu mencintai 
hidup ini jadi takut mati, kenyamanan, dll) 
 
• *Melakukan hal-hal yang cabul* : dosa-dosa seksual, perselingkuhan 
 
• *Mencobai Tuhan* : tidak mau mentaati Tuhan dan menganggap hidup di dunia lebih enak, terus kompromi 
dengan dosa, males tidak mau bekerja tapi ingin diberkati secara materi 
 
• *Menggerutu* : terus mengeluh, iri hati, tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, tidak pernah bersyukur 
 
2. Setelah menyadari hal tersebut (pertanyaan no 1) & setelah mendengarkan kebenaran Firman Tuhan, langkah 
nyata apa yang akan Anda lakukan agar bisa keluar dari cara hidup seperti itu? 
 
Atau jika masih bingung langkah apa yang akan diambil, bisa dimulai dengan:  
 
Ambil komitmen bersama anggota HOME anda untuk bersaat teduh dalam 1 minggu kedepan merenungkan 
sebagian dari kitab keluaran (kehidupan Musa), dan secara rutin bagikan apa yang anda dapatkan dari saat teduh 
tersebut. 
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1 Korintus 10:11 
Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu, di 
mana zaman akhir telah tiba. 
 



Mengapa kita harus terus mempelajari firman Tuhan/ Alkitab, termasuk Perjanjian Lama? Bukankah yang penting 
adalah kita menerima kasih karunia Tuhan, diampuni Tuhan, bertobat, dan percaya kepada Yesus?  
Semua yang ditulis di Alkitab, diberikan Tuhan supaya menjadi contoh dan peringatan bagi kita.  
Banyak yang sudah menerima kasih karunia dan bertobat tetapi hidupnya terus mengalami masalah dan tidak dapat 
keluar dari masalahnya, dan tetap mudah tersinggung, mudah ribut dengan orang lain. Ini mungkin karena mereka 
kurang merenungkan firman Tuhan dan kurang belajar dari firman.  
 

Alkitab ditulis supaya menjadi contoh dan peringatan bagi kita, tujuannya supaya:  
1. Kita makin mengenal Tuhan  

Bukan sekedar diampuni tapi bertumbuh makin mengenal Tuhan. 
2. Kita makin mengerti rencana Tuhan  

Kita belajar dan tidak mengulangi kesalahan dari orang-orang terdahulu kita, dan kita juga menemukan jalan 
keluar buat hidup kita.  

 

Sama dengan kita, tokoh-tokoh Alkitab juga memiliki masalah. Mereka juga bukan hanya pendeta-pendeta; ada 
pejabat, ada pengusaha, dan sebagainya dengan segala kehidupannya.  

Kita ke gereja bukan sekadar mencari motivasi, karena motivasi tanpa didasari dengan pengenalan akan Tuhan 
akan gampang muncul dan hilang. Tetapi kita ke gereja karena kita ingin mengenal Tuhan lebih lagi, itu yang 
terpenting, karena di dalam Tuhan saja ada keselamatan, kehidupan sejati, kemenangan sejati, serta ada jalan 
keluar yang terbaik bagi hidup kita.  

 

Tapi Alkitab banyak dongengnya ‘kan? Jangan-jangan isinya sudah berubah. Diubah sesuai kepentingan penguasa 
atau seperti permainan bisik berantai, yang disebutkan oleh orang terakhir berbeda jauh dengan yang disampaikan 
pertama kali – sehingga jangan-jangan awalnya Yesus bukan Tuhan, lalu berubah Yesus jadi Tuhan.  
Alkitab adalah salah satu kitab kuno yang dokumentasinya paling lengkap yang pernah ada, dan keasliannya terjaga 
walau melewati kerajaan demi kerajaan, peperangan, dan juga politisasi agama. Buktinya: 
 

• Perjanjian Lama (PL) 
Dead Sea Scrolls adalah naskah hampir seluruh kitab PL yang ditulis 400 tahun sebelum Yesus lahir. Naskah ini 
ditemukan kembali tahun 1946 di gua di daerah Laut Mati. Sekarang naskah ini disimpan di beberapa museum 
dan juga dipublikasikan secara terbuka dan secara digital sehingga bisa dibuka dan dipelajari.  
Saat isi Dead Sea Scrolls dibandingkan, isi naskahnya sama dengan kitab yang kita gunakan, tidak ada yang 
berubah. Inilah bukti bahwa Allah ada dan adanya penjagaan Tuhan sehingga isinya selama ribuan tahun tetap 
sama; karena kalau oleh manusia, cenderung mengubah/ menghapusnya sesuai kepentingannya. 

 

• Perjanjian Baru (PB) 
Salinan kitab PB tertua antara tahun 100-300M, tersimpan di banyak museum. Yang berbahasa Yunani ada 5366, 
yang dalam bahasa lain ada 24000 salinan. Dan ajaibnya, semua isinya sama. Di sinilah Tuhan berperan. 

 

Tanpa mendeskreditkan yang lain tapi kitab mereka kadang-kadang tidak ada dokumentasinya, misalnya karena 
dibakar. Tetapi dokumentasi Alkitab terdapat ribuan salinan. 

Cerita Marvel mengagumkan, semua bisa saling berhubungan, Iron-man bisa muncul di Spider-man. Tidak heran 
karena penulisnya memang berasal dari 1 grup/ perusahaan yang sama dan dari zaman yang sama. 

Alkitab lebih dari itu, dari ribuan tahun yang lalu, dari sebelum Yesus datang ke dunia, Alkitab sudah bicara tentang 
Satu Pribadi yang sama dan tentang kasih karunia yang sama. Ditulis oleh 40 penulis di dalam rentang waktu 1500 
tahun. Mereka tidak saling kenal, tinggalnya berjauhan, berasal dari masa, zaman, dan kerajaan yang berbeda; tetapi 
semua berfokus pada the Gospel of Jesus Christ (Satu Pribadi yang sama, satu kabar baik yang sama). 



The Gospel According to Moses 

Bagaimana Musa sudah menceritakan tentang Yesus 
 

Keluaran 2:1-5 [BIS] 
1 Pada masa itu seorang laki-laki dari suku Lewi, kawin dengan seorang wanita dari suku itu juga. 
2 Lalu wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika ia melihat bahwa bayi itu amat bagus, ia menyembunyikannya selama tiga 
bulan. 
3 Tetapi bayi itu tak dapat disembunyikannya lama-lama. Maka ibu itu mengambil sebuah keranjang dari rumput gelagah, dan 
melapisinya dengan ter supaya jangan kemasukan air. Bayi itu diletakkannya di dalam keranjang itu, lalu dibawanya ke Sungai Nil dan 
ditaruh di tengah-tengah rumpun gelagah di tepi sungai itu. 
4 Kakak perempuan bayi itu berdiri agak jauh dari situ untuk melihat apa yang akan terjadi dengan adiknya. 
5 Sementara itu datanglah putri raja. Ia turun ke sungai untuk mandi, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai. Tiba-

tiba putri raja melihat keranjang itu di tengah-tengah rumpun gelagah, lalu ia menyuruh seorang hamba perempuan mengambilnya. 
 

7 Lalu TUHAN berkata, "Aku sudah melihat penderitaan umat-Ku di Mesir, dan sudah mendengar mereka berteriak minta dibebaskan 
dari orang-orang yang menindas mereka. Sesungguhnya, Aku tahu semua kesengsaraan mereka. 
8 Sebab itu Aku turun untuk membebaskan mereka dari tangan orang Mesir dan membawa mereka keluar dari negeri itu menuju 
suatu negeri yang luas. Tanahnya kaya dan subur, dan sekarang didiami oleh bangsa Kanaan, bangsa Het, Amori, Feris, Hewi dan 
Yebus. 

 

Firaun panik karena Bangsa Israel yang mereka perbudak jumlahnya makin banyak. Karena takut dikalahkan maka 
dibunuhlah semua bayi laki-laki Bangsa Israel.  
(ayat 2) Tetapi Ibu Musa berusaha menyelamatkan bayi Musa dengan cara menyembunyikannya. 
(ayat 3-5) Demikianlah Tuhan menyelamatkan Musa sampai akhirnya Musa tumbuh besar sebagai seorang pangeran 
di Mesir.  Selama itu pula orang Israel terus ditindas dan ditekan sampai menderita sekali. 
(ayat 7-8) Saat kita menderita dan berteriak, Tuhan mendengar. Tuhan bukan Allah yang terlalu sibuk di surga dan 
tidak peduli dengan kita. Tuhan tahu masalah kita, Tuhan peduli akan kita.  
 

Keluaran 14:21-24, 27 [BIS] 
21 Lalu Musa mengacungkan tangannya ke atas laut, dan TUHAN membuat angin timur bertiup dengan kencangnya sehingga air laut 
mundur. Sepanjang malam angin itu bertiup, dan mengubah laut menjadi tanah kering. 
22 Air terbagi dua, dan waktu orang Israel menyeberangi laut, mereka berjalan di dasar yang kering, dan air di kanan kirinya 
merupakan tembok. 
23 Orang Mesir dengan semua kuda, kereta dan pengendaranya mengejar terus dan mengikuti orang Israel ke tengah laut.  
24 Menjelang fajar TUHAN memandang dari tiang api dan awan kepada tentara Mesir dan mengacaubalaukannya. 
27 Lalu Musa mengacungkan tangannya ke atas laut dan pada waktu fajar merekah, air kembali pada keadaannya yang semula. 
Orang Mesir berusaha menyelamatkan diri, tetapi TUHAN menenggelamkan mereka ke dalam laut. 

 

Tuhan mau membebaskan Bangsa Israel sehingga dipanggilNya Musa kembali untuk menghadap Firaun, keluarga 
yang membesarkannya, agar Bangsa Israel dibebaskan. Tapi Firaun mengeraskan hati sehingga Tuhan mendatangkan 
tulah atas Mesir supaya mereka sadar akan Tuhan Pencipta alam semesta. Tetapi mereka tetap mengeraskan hati, 
tidak mau membiarkan Bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah tulah ke-10 baru mereka menyerah. Tetapi Bangsa 
Mesir menyesal telah membebaskan budak, sehingga Bangsa Israel kembali dikejar. Saat Bangsa Israel terjepit di 
antara laut dan Mesir, Tuhan membelah laut di depan Bangsa Israel. Orang Israel selamat sampai ke seberang tetapi 
tentara Mesir terkubur di dasar laut.  
Cerita ini menggambarkan bagaimana Tuhan membentuk kehidupan Musa dan bangsa Israel, sebagai gambaran 
tentang Kristus dan kita. Cerita ini ditulis Musa 1500 tahun sebelum Yesus datang ke dunia, untuk menggambarkan 
Yesus yang akan datang 1500 tahun lagi. Musa sendiri merupakan penggambaran dari Yesus: 

 
 MUSA YESUS 

Kelahiran Saat bayi-bayi dibunuh Saat bayi-bayi dibunuh 

Tokoh penolong  Miriam (kakak Musa) Miriam/ Maria (ibu Yesus) 

Latar belakang Meninggalkan istana untuk membela Israel Meninggalkan surga untuk membela kita 

Peran Menyelamatkan Israel dari perbudakan Mesir Menyelamatkan kita dari perbudakan dosa 

Respon Ditolak Ditolak 

Kepribadian Manusia yang tidak sempurna Allah yang sempurna 



Dan Bangsa Israel menggambarkan kita.  
 

1 Korintus 10:1-5 [BIS] 
1 Saudara-saudara! Saudara hendaknya mengingat apa yang terjadi kepada nenek moyang kita ketika mereka mengikuti Musa. 
Mereka semua dilindungi oleh awan, dan dengan selamat menyeberangi Laut Merah. 
2 Untuk menjadi pengikut-pengikut Musa, mereka semuanya dibaptis di dalam awan dan di dalam laut itu. 
3 Mereka semuanya makan makanan rohani yang sama, 
4 dan minum minuman rohani yang sama. Mereka semuanya minum dari gunung batu rohani yang menyertai mereka; gunung batu 
itu ialah Kristus sendiri. 
5 Meskipun begitu, Allah tidak senang terhadap kebanyakan dari mereka, dan itulah sebabnya mayat-mayat mereka 
bergelimpangan di padang gurun. 
 

Setelah Bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka sudah hampir masuk ke tanah perjanjian, tetapi tidak jadi.  
Empat puluh tahun lamanya mereka berputar-putar di padang gurun dan mati di sana. Apa yang terjadi? 
1. Tuhan menyatakan Grace 

Walaupun orang Israel belum berubah, Tuhan datang untuk menolong bangsa Israel. 
2. Penyelamatan 

- Tuhan memberikan keselamatan dengan cara mengutus Musa untuk memimpin mereka. 
- Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api yang berjalan di depan mereka sebagai penuntun dalam 

langkah-langkah kehidupan mereka. 
3. Tuhan sabar menuntun mereka selama 40 tahun dengan segala macam hal yang terjadi. 
4. Tapi orang Israel terus berputar-putar di padang gurun dan mati di padang gurun. 
 

Banyak yang sudah menerima penebusan dan kasih karunia Tuhan, awalnya begitu bersyukur dan menikmati 
semuanya, tapi lalu seakan-akan hampir gagal masuk surga karena hidupnya berputar-putar di padang gurun. 
Masalah pribadinya tidak selesai-selesai; keluarga, pekerjaan, studi, pergaulan, dan perjodohan.  
Bukan berarti setelah keluar dari Mesir hidup kita sama sekali tidak ada masalah. Setiap kita pasti ada masalah, tapi 
jangan berputar-putar terus di satu tempat yang sama. Kalau berputar di tempat yang sama terus, mungkin karena 
kita kurang mau merenungkan firman sebab firman akan membebaskan kita dari masalah itu, membuat kita makin 
dewasa. Di dalam menghadapi masalah baru, kita makin dewasa lagi. Begitu seharusnya. 
 

1 Korintus 10:6-10 [BIS] 
6 Semuanya itu menjadi contoh bagi kita, untuk mengingatkan kita supaya jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti mereka. 
7 Juga supaya kita jangan menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka . Dalam Alkitab tertulis, "Maka 
bangsa itu mulai makan minum, dan menari untuk menyembah berhala." 
8 Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang cabul seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka. Sebab, dua puluh tiga ribu orang 
dari mereka mati dalam satu hari karena melakukan itu. 
9 Kita tidak boleh mencoba-coba Tuhan seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka dahulu, sehingga mereka mati dipagut 
ular berbisa. 
10 Kita tidak boleh juga menggerutu; seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka dahulu , sehingga mereka dibunuh oleh 
Malaikat Kematian. 
 

Apa saja yang dihadapi orang Israel sampai mati di padang gurun, semuanya menjadi contoh dan mengingatkan kita 
supaya jangan:  
1. Menginginkan hal-hal yang jahat 

Kita sudah menerima grace, diampuni, dan diselamatkan Tuhan. Coba cek hati kita, apakah hati kita mulai 
menginginkan yang baik atau masih terus ingin yang jahat? Apakah pikiran kita baik atau masih jahat? 
- Apakah kita tidak suka saat orang lain senang? Tidak senang saat orang lain dipuji? Kita ingin dihargai, 

dihormati, dan disanjung sehingga tidak senang saat orang lain dipuji. 
- Kita benci melihat IG orang, tidak suka melihat mereka liburan atau punya barang bagus. Sebaliknya kalau 

kita punya sesuatu, kita juga pamer. Kita tidak suka orang flexing, kita sendiri flexing. 
- Banyak orang julid, sinis, saling hujat, dan suka ngomongin orang, karena hatinya jahat. 
 

Cerita Bangsa Israel ditulis supaya menjadi peringatan bagi kita agar jangan memiliki hati yang jahat. Karena 
kalau kita terus memikirkan yang jahat maka hidup kita akan terus terjerumus dari satu masalah ke masalah 
yang lain. Saat kita berpikir yang jahat, segera sadari supaya ada pertobatan, “Tuhan saya sudah diampuni dan 
diselamatkan, tolong bantu saya keluar dari pikiran yang jahat ini.”  



2. Menyembah berhala 
Menyembah berhala itu hampir tidak ada hubungannya dengan patung, tapi dengan hati, yaitu hati yang 
mencintai sesuatu yang lain lebih daripada Tuhan. Kita masing-masing punya berhala dalam hidup ini. 
- Ada yang hobinya menjadi berhalanya. Kalau hobinya disentuh, dia marah. Misalnya hobi memelihara ikan. 

Saat mati lampu, sibuk memukul permukaan air supaya oksigen bisa masuk. Kalau mau pergi jauh, ingat 
ikan; ke gereja, ingat ikan; baca Alkitab, ingat ikan; berdoa ingat ikan. 

- Kita sangat mencintai kehidupan kita yang sekarang dan itu membuat kita takut mati. Padahal kalau mati 
‘kan ketemu Tuhan, tapi kita tidak ingin. Saat mau mati, kematian ditengking dalam nama Yesus. Tanpa 
sadar kita menengking Tuhan. Katanya yakin selamat tapi masuk surga tidak mau. Katanya surga bagus 
sekali, ayo ke sana. Jangan sekarang. Kapan? Kapan-kapan. Siapa mau duluan? Kamu saja dulu.  
Pikirkan, jangan-jangan itu berhala kita. Kita berputar-putar di padang gurun, tidak bisa menikmati Tuhan 
lebih lagi, karena kita selalu takut mati.  

- Kita sudah di zona nyaman, berdoa supaya zona nyaman ini jangan berubah. Zona nyaman membuat kita 
tidak mau dipanggil Tuhan untuk melayani lebih lagi, tidak mau lebih lagi berjalan dalam Tuhan.  

- Saat uang menjadi berhala, diberi mau, keluar susah; diberkati mau, untuk memberkati amit-amit.  
 

Berhala menggagalkan Bangsa Israel dan banyak anak-anak Tuhan untuk ikut Tuhan lebih lagi, sehingga kita 
berputar-putar di padang gurun. Tidak sedikit juga yang gugur imannya di padang gurun.  
Awalnya berhala/ idol of the heart seakan-akan membuat hidup kita nyaman tapi pada akhirnya itulah yang 
menghalangi kita menikmati dan menerima rencana Tuhan lebih lagi. Dan cepat atau lambat kita akan 
berhadapan dengan berhala kita. Misalnya zona nyaman kita, suatu saat akan hilang. Saat akan hilang, kita 
bergumul. Kiranya oleh kasih karunia Tuhan, kita keluar dari pergumulan sebagai pemenang.  
Berhala selalu menawarkan yang baik di depan tapi memukul di belakang. 
 

3. Melakukan hal-hal yang cabul  
Dosa-dosa seksual seperti seks diluar nikah, perselingkuhan, keterikatan akan dosa, itu merusak hidup kita. 
Beberapa mungkin berkata, “Tapi ‘kan yang penting bisa diampuni.” Ya, kita diampuni kalau kita percaya Yesus 
dan menerima kasih karuniaNya. Tetapi setiap dosa selalu ada akibatnya, ada konsekuensinya.  
- Kalau sudah pernah berkhianat, tidak setia kepada keluarga, jangan kaget kalau keluarga kita kepahitan 

terhadap kita. “Seharusnya ‘kan istriku memaafkan, saya kan sudah bertobat. Saya ‘gak mau kehilangan 
keluarga saya.” Enak amat, saat berzina, berzina saja, tetapi saat minta maaf harus dimaafkan.  
“Bapak yang berdosa, kok orang lain yang harus ikut berdosa (karena tidak mau memaafkan). Ya, istri 
Bapak memang harus belajar mengampuni, tapi itu ‘kan akibat dosamu. Seharusnya sebelum melakukan, 
sebelum kompromi dengan dosa, Bapak pikirkan dulu bahwa dosa pasti punya konsekuensinya.”  

- Kita loncat dari lantai 1, apakah Tuhan ampuni? Tuhan ampuni. Tapi konsekuensinya kaki kita patah.  
- “Zaman gini mana ada yang pacaran ‘gak gerilya dulu?” Itu orang dunia, kita anak Tuhan. Semua orang, 

termasuk pelayan Tuhan, mengalami godaan yang sama kok. Mari kita hadapi bersama.  
- “Ke gereja sih ke gereja, tapi hidupku kok gini-gini saja, tidak ada dampaknya, tidak melihat kemuliaan 

Tuhan dinyatakan, mana janji Allah?” Mungkin karena kita terus melakukan hal-hal yang cabul. Hati-hati 
dengan masalah percabulan/kompromi dengan dosa seksual karena membuat kita terus berputar-putar. 

 

4. Mencobai Tuhan 
Mencobai Tuhan adalah terus tidak mau mentaati Tuhan dan mengganggap hidup di dunia lebih menyenangkan. 
Diajak merenungkan firman tidak mau karena kita sedang mencobai Tuhan.  
- Setiap kali Bangsa Israel marah sama Musa, mereka berkata, “Enakan di Mesir. Kamu bawa kita keluar dari 

Mesir, bikin hidup kita susah. Di sana kita bisa makan daging, apaan ini padang gurun?“ 
- Kita juga marah kepada pendeta kita, “Apaan bawa-bawa bertobat, enakan hidup di dunia!” 
- Ada orang yang malas, tidak mau bekerja, tapi yakin Tuhan memberkati umatNya. Ya, Tuhan mencintai kita, 

tetapi kalau kita tidak bekerja, Tuhan juga tidak akan memberkati secara materi. Tuhan mau kita bertumbuh 
menjadi lebih dewasa. Kita harus memiliki spirit of excellent di dalam melakukan segala sesuatunya. Yuk 
bertumbuh. 

- Kita terus kompromi dengan dosa karena kita pikir Tuhan pasti mengampuni kita. Ya, Tuhan mengasihi kita, 
Tuhan mengampuni kita, tapi jangan mencobai Tuhan. 



5. Menggerutu 
Menggerutu adalah terus mengeluh, terus melihat dari sisi negatif, iri hati, tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. 
- Seharusnya kita, orang-orang sudah menerima grace/ kasih karunia Tuhan, setiap pagi saat bangun berkata, 

“Terima kasih Tuhan.” Ucapkan syukur di rumahmu, jangan tunggu bersyukur kalau ada pemimpin pujian 
saja. Ucapkan syukur saat kita bangun, berjalan, makan, mau tidur, saat di toilet, di dalam segala hal dalam 
hidup kita. Sudahkah kita bersyukur hari ini?  

- Saat kita terlatih mengucap syukur, saat jalanan macet, kita akan tetap melihat penyertaan Tuhan di dalam 
kemacetan itu. Kita bisa melihat berkat Tuhan di balik semua hal yang membuat kita berduka. It’s powerful, 
sehingga kita tidak akan putus asa saat orang lain putus asa.  

- Tetapi kalau menggerutu, di dalam berkat Tuhan pun kita melihatnya negatif. Sedang diberkati pun rasanya 
biasa saja, malah kita bandingkan dengan orang lain. 

- Sebagian warga Jawa Barat terbiasa mengakhiri kalimat dengan “anjing”. Anak-anak Tuhan jangan terbawa-
bawa, perhatikan kata-kata kita.  

 

Musa menggambarkan Kristus yang turun untuk kita, mendampingi, menuntun, dan menyelamatkan kita.  
Kita seperti orang Israel, tapi jangan yang mati di padang gurun, jadilah yang mau untuk terbuka menerima kasih 
karunia Tuhan. 
 

1 Korintus 10:11-12 [BIS] 
11 Semua hal itu terjadi kepada mereka untuk menjadi contoh bagi orang-orang lain. Dan semuanya itu tertulis juga untuk menjadi 
peringatan kepada kita. Sebab kita sekarang hidup di masa akhir zaman. 
12 Orang yang menyangka dirinya berdiri teguh, hendaklah berhati-hati; jangan sampai ia jatuh. 

 

Kadang saat dengar firman, kita merasa aman. Hati-hati, kita tidak kebal dosa. Jangan sampai kita jatuh.  
 

Apa yang harus kita buat? Jalan keluarnya: 
1. Terima God’s Grace 

Terima kasih karunia dan pengampunanNya karena kita tidak bisa berubah dan tidak bisa selamat dengan 
kekuatan kita sendiri. Orang Israel mati di padang gurun bukan karena tidak disukai Tuhan, tetapi karena dari 
awal mereka tidak pernah menerima grace, karena mereka lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. 
Tidak semua orang yang ke gereja menerima grace, ada juga yang mencintai dunia. 

 

2. Hidup sebagai anak Allah  
Setelah menerima grace, hiduplah di dalam grace, hidup sebagai anak Allah yang: 
- Merenungkan firman Tuhan. 
- Belajar taat. 
- Belajar supaya hikmat dan skill kehidupan kita terus bertumbuh. 

 

Di CLCC ada kelas-kelas helpful karena kita perlu belajar prinsip firman Tuhan. Ada kelas Single, kelas True Love bagi 
yang berpacaran, kelas True Marriage bagi yang akan menikah, kelas True Parenting bagi yang sudah memiliki anak; 
kelas yang berhubungan dengan melayani, pekerjaan, mengatur keuangan, dan belajar firman lebih lagi. Tidak usah 
mengikuti semuanya, ikuti saja yang sesuai dengan musim kehidupan kita supaya hikmat kita bertambah dan supaya 
kita tidak berputar-putar tetapi menerima hikmat Tuhan. 

 
Keluaran 40:35,38 
35 ..kemuliaan TUHAN memenuhi Kemah Suci. 
38 Sebab awan TUHAN itu ada di atas Kemah Suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh 
umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. 

 

Sebab inilah kerinduan Tuhan: Tuhan ingin kemuliaanNya memenuhi kita, dan Dia ingin hadir memenuhi kita baik 
siang maupun malam, ke mana saja kita pergi. Di depan mata kita Tuhan ingin kita bisa melihat kemuliaanNya begitu 
nyata, di depan mata kita dan seluruh umat Israel kita bisa mengenali Tuhan lebih lagi, jadi mari kita semua 
bertumbuh sehingga pada akhirnya kita bisa mendengar dan melihat Tuhan. 
 

Bagi yang merasa sedang berputar-putar di padang gurun seperti Bangsa Israel, mari kita sama-sama bertobat. 
Bagi yang sudah coba ikut Tuhan tetapi putus asa, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. 



Dengan pikiran manusia, kadang kita sukar untuk bisa percaya Tuhan, tetapi Tuhan selalu menyelamatkan iman kita. 
Misalnya dengan fakta bahwa isi Alkitab bisa dipertahankan sama selama ribuan tahun, itu karena Tuhan yang 
menjaga tetap sama, dan itu membuktikan bahwa Tuhan ada dan nyata. 
Jadi bagi yang sulit untuk percaya/ ikut Tuhan dengan segenap hati, kita semua memiliki perjuangan yang sama. 
Tidak ada yang bisa kita lakukan, tetapi Tuhan mengasihi kita. Dia yang akan menolong kita untuk bisa menemukan 
Dia, dan percaya kepadaNya, dan mengikutNya dengan segenap hati. Jangan putus asa karena Tuhan mendengar 
seruan kita, Tuhan mendengar penderitaan kita, Tuhan tahu masalah hidup kita, dan Tuhan sayang sama kita. 
 
-oOo- 
 

DOA 
 

Tuhan,  
Kami bersyukur buat firmanMu dan pimpinanMu, kami mau buka hati kami. 
Kami orang-orang yang lemah, kami seringkali seperti orang Israel, Tuhan,  
sudah ditolong, sudah diampuni, sudah dikasihi Tuhan, tetapi kami terus mencobai Tuhan.  
Kami terus menyembah berhala, mencintai dunia lebih daripada Tuhan, bahkan kami ‘ga peduli akan Tuhan, 
kami terus menggerutu seakan-akan Tuhan tidak pernah berbuat baik dalam hidup kami,  
dan kami terus kompromi dalam hal-hal yang cabul. 
Ampuni kami Tuhan.  
 

Kami perlu Tuhan mengubah hati kami yang paling dalam, kami perlu Engkau menjamah hati kami, 
supaya kami jangan jadi seperti orang-orang Israel ini,  
tapi kami mau jadi anak-anak yang mau belajar mengenal Tuhan dan belajar menyenangkan Tuhan lebih lagi.  
Tuhan yang selalu mencintai dan menerima kami.  
Terima kasih Tuhan.   
 

Kiranya Roh Kudus terus bicara kepada setiap kami tanpa terkecuali.  
Berkati dan sempurnakan setiap umatMu lebih lagi, 
dalam kehidupan pribadi, keluarga kami, pekerjaan, serta profesi kami. 
Biar Tuhan urapi dan berkati semuanya,  
supaya lewat hal itu kami boleh memuliakan Tuhan lebih lagi dan hidup kami boleh jadi berkat bagi orang lain.  
Terima kasih Tuhan untuk semua anugerahMu. 
 

Kami juga akan memberi,  
Biar Tuhan yang melatih dan mengajar kami  
agar kami memberi dengan hati bersyukur, memberi dengan ucapan syukur,  
karena Tuhan sudah lebih dulu memberi kepada kami. 
Biar kami ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini. 
Terima kasih Tuhan. 
 

Berkati kota dan bangsa kami,  
Berkati juga saudara Muslim kami yang akan merayakan Idul Fitri.  
Biar Tuhan yang terus memberkati, menjaga, dan memelihara mereka, 
serta bukakan juga pewahyuan kepada mereka.  
Tuhan kami bersyukur dan memberkati mereka, biarlah bangsa ini boleh mengalami berkat Tuhan. 
  
Terima kasih Tuhan.  
Amin. 
 
-oOo- 
 

SONG LIST: 
1. Good Good Father (Chris Tomlin) 
2. Di Setiap Langkahku (Sidney Mohede) 
3. Raja Yang Hebat (JPCC Worship) 
4. Imanuel (JPCC Worship) 
5. Selidiki Aku (True Worshipper) 


