
 

 

 

Pelajaran bulan Februari 2017, Minggu Pertama 

 

Tema: KETEGUHAN HATI YUSUF 

 

 

Kitab Kejadian ditutup dengan 14 pasal yang mengisahkan tentang kehidupan Yusuf. 

Kehidupannya begitu menarik, seperti roller coaster, mengalami dinamika antara kemuliaan dan 

penderitaan. Ia dibesarkan dalam pola asuh yang pilih kasih, yang membuatnya terlalu percaya diri 

di masa mudanya. Kebencian 11 saudaranya semakin memuncak, sampai akhirnya ia dijual kepada 

saudagar-saudagar Midian, yang kemudian membawanya ke Mesir (Kejadian 37). 

Mimpi Yusuf yang melihat saudara-saudaranya sujud menyembah kepadanya, akhirnya 

menjadi kenyataan ketika Yusuf menjadi penguasa Mesir dan saudara-saudaranya datang untuk 

membeli makanan (Kejadian 42:6-9). Tetapi Yusuf tidak begitu saja menjadi penguasa Mesir yang 

sangat disegani. Sebelum tiba penggenapan rencana Allah dalam kehidupannya, Yusuf melalui 

proses yang berat selama 13 tahun (Kejadian 37:2, 41:46). Apabila kita berada di posisi Yusuf, 

apakah yang kita rasakan saat menjalani proses yang panjang tersebut? Sangat mungkin kita akan 

berpikir, nasib kita akan berakhir sampai mati di penjara Mesir tersebut!  

Apakah kunci keberhasilan hidup Yusuf? Pasal 39 menceritakan salah satu bagian yang 

sangat penting, yang menjelaskan kepada kita mengapa Yusuf berhasil menggenapi rencana Allah 

dalam hidupnya. 

 

Pemahaman Alkitab: Kejadian 39 

1. Apa yang dapat kita pelajari tentang Allah dari bacaan tersebut? 

2. Apa saja yang dapat kita pelajari dari tokoh-tokoh dalam bacaan tersebut?  

3. Apa yang akan Anda lakukan minggu ini sebagai penerapan bacaan hari ini? 

4. Adakah yang akan kita kerjakan bersama-sama dalam 2 minggu ini? 

5. Kepada siapa kebenaran ini akan Anda sampaikan/ceritakan? 

 

Sharing Kondisi 

1. Apa yang Anda syukuri sepanjang minggu ini? 

2. Apa yang Anda gumuli saat ini? 
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Pelajaran bulan Februari 2017, Minggu Ketiga 

 

Tema: KERAGUAN MUSA 

 

 

Musa adalah seorang tokoh sentral dalam Perjanjian Lama dan sangat dihormati oleh umat 

Israel. Bagaimana tidak? 5 kitab pertama dalam Alkitab ditulis oleh Musa. Dia jugalah yang 

dipercayakan Hukum Taurat oleh Tuhan, yang menjadi dasar kehidupan rohani bangsa Israel 

sampai hari ini. Ia juga memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, dengan tanda-tanda 

ajaib dari Allah yang menyertai perjalanan mereka: mulai dari 10 tulah yang dahsyat di Mesir, 

terbelahnya Laut Teberau, keluarnya air dari gunung batu, dan masih banyak lagi. Tuhan Yesus 

sendiri banyak menyebutkan mengenai “ajaran Musa” dalam pengajaran-Nya, dan kemudian 

bertemu secara langsung dengan Musa dan Elia saat Ia dimuliakan di atas gunung (Matius 17:3). 

Meskipun terlihat sangat istimewa, tetapi pada bagian Firman yang akan kita pelajari hari 

ini, terlihat jelas kelemahan Musa. Setelah menjalani 40 tahun pertama dengan pola didik istana 

Mesir yang membuatnya menjadi sombong (Keluaran 2:1-15), dan 40 tahun kedua pelarian di 

padang gurun Midian yang membuatnya merasa rendah diri (Keluaran 2:15-3:1), kini tiba saatnya 

Allah memanggil Musa yang sudah berusia 80 tahun (Keluaran 7:7) untuk menjalani 40 tahun 

terakhir kehidupannya, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tanpa ia sadari, 2 babak 

pertama kehidupannya adalah persiapan Allah yang terbaik untuk menjalani panggilan ini. Empat 

puluh tahun pertama membuatnya mengenal istana Firaun dan pola pemerintahan Mesir, 

sedangkan 40 tahun kedua membuatnya mengenal situasi padang gurun dan bagaimana 

menggembalakan kawanan domba. Dengan demikian, sebenarnya Musalah yang paling tepat 

untuk menjalani panggilan Allah menggembalakan umat-Nya di padang gurun keluar dari 

penindasan Firaun di tanah Mesir. 

Seringkali Allah juga telah mempersiapkan kita untuk melayani-Nya atau menjalani 

sebuah peran/panggilan khusus dalam misi Allah. Ketika tiba saatnya kita diutus untuk melayani, 

apakah kita juga akan ragu dan banyak alasan seperti Musa? Mari mempelajari bagian Firman 

Tuhan berikut ini. 
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Pemahaman Alkitab: Keluaran 2:23-4:17 

1. Apa yang dapat kita pelajari tentang Allah dari bacaan tersebut? 

2. Apa yang dapat kita pelajari dari tokoh dalam bacaan tersebut?  

3. Pernahkah Anda mengalami keraguan seperti Musa dalam peran pelayanan tertentu? 

Ceritakan. 

4. Apa yang akan Anda lakukan minggu ini sebagai penerapan bacaan hari ini? 

5. Adakah yang akan kita kerjakan bersama-sama dalam 2 minggu ini? 

6. Kepada siapa kebenaran ini akan Anda sampaikan/ceritakan? 

 

Sharing Kondisi 

1. Apa yang Anda syukuri sepanjang minggu ini? 

2. Apa yang Anda gumuli saat ini? 

 


