
Bersiap Diri untuk Perjalanan yang Luar Biasa!Bersiap Diri untuk Perjalanan yang Luar Biasa!

| Kaum Muda | GTI Bukit Zaitun | 23 April 2022 || Kaum Muda | GTI Bukit Zaitun | 23 April 2022 |

1



KITAB KELUARANKITAB KELUARAN

Kitab kedua yang ditulis Musa

Sekitar 1445–1405 B.C.

Tema Besar: PENEBUSAN
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KITAB KELUARANKITAB KELUARAN

Exodos (Yunani)

Exit – departure (keluar – berangkat)

Exodos (Yunani)

Exit – departure (keluar – berangkat)

Bukan ‘minggat’ karena putus asa, marah, kecewa. 
Melainkan ‘berangkat’ untuk memenuhi panggilan Allah.
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KITAB KELUARANKITAB KELUARAN

 Fatsal 1—14 : Israel di Mesir

 Fatsal 15—18 : Israel di padang gurun

 Fatsal 19—40 : 
Israel menerima pernyataan ilahi
(perjanjian, 10 Hukum, Kemah Suci)

 Fatsal 1—14 : Israel di Mesir

 Fatsal 15—18 : Israel di padang gurun

 Fatsal 19—40 : 
Israel menerima pernyataan ilahi
(perjanjian, 10 Hukum, Kemah Suci)
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KITAB KELUARANKITAB KELUARAN

 Latar Belakang

 Tujuan

 Survei

Ciri khas

Penggenapan dalam Perjanjian Baru

 Latar Belakang

 Tujuan

 Survei

Ciri khas

Penggenapan dalam Perjanjian Baru
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KELUARAN 1:8-10

8 Kemudian bangkitlah
seorang raja baru
memerintah tanah Mesir, 
yang tidak mengenal 
Yusuf.
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KELUARAN 1:8-10

9 Berkatalah raja itu
kepada rakyatnya: 
"Bangsa Israel itu sangat 
banyak dan lebih besar 
jumlahnya dari pada 
kita.
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KELUARAN 1:8-10

10 Marilah kita
bertindak dengan
bijaksana (KJV: wisely)
terhadap mereka, 
supaya mereka jangan
bertambah banyak lagi …

Multiplikasi adalah amanat pertama yang diberikan pada 
ciptaan Allah Kej.1:26-27. Namun Firaun berusaha untuk
menekan laju pertumbuhan anak-anak Allah dan 
menggantikannya dengan laju pertumbuhan “anak-anak
Mesir”!
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KELUARAN 1:8-10

… dan jika terjadi
peperangan, jangan
bersekutu nanti dengan
musuh kita dan memerangi
kita, lalu pergi dari negeri 
ini."
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KELUARAN 1:8-10

•Apakah Anda tahu
siapakah identitas Anda 
sebenarnya?

•Mengapa musuh begitu
takut dengan
identitasmu?

Daud v.s. Goliat – Daud tahu identitasnya yang sejati

1SAMUEL 17:45
45 Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu: "Engkau
mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan 
lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama
TUHAN semesta alam, Allah segala barisan Israel yang 
kautantang itu.

Illust. Kecoa v.s. manusia
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400 tahun di Mesir

KEJADIAN 15:13-14
… mereka akan
diperbudak dan 
dianiaya, 400 tahun
lamanya …

… sesudah itu mereka
akan keluar dengan

membawa harta benda
yang banyak.

13 Firman TUHAN kepada Abram: "Ketahuilah dengan
sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang 
asing dalam suatu negeri, yang bukan kepunyaan
mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan 
dianiaya, empat ratus tahun lamanya.
14 Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka, akan
Kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan
membawa harta benda yang banyak.

DISELAMATKAN; MULTIPLIKASI; DIPERLENGKAPI

12



Apakah Identitasku?

KELUARAN 4 
22 Maka engkau harus

berkata kepada Firaun: 
Beginilah firman

TUHAN: Israel ialah
anak-Ku, anak-Ku yang 

sulung;
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Apakah Identitasku?

KELUARAN 4 
23 sebab itu Aku

berfirman kepadamu: 
Biarkanlah anak-Ku itu

pergi, supaya ia
beribadah kepada-Ku;
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Apakah Identitasku?

Israel Anak-KU
Anak-KU yang 

SULUNG
Supaya Ia BERIBADAH

Beribadah – menyembah (worship)
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Apakah Identitasku?

Israel Anak-KU
Anak-KU yang 

SULUNG
Supaya Ia BERIBADAH

“Biarkanlah
anak-Ku itu pergi, 

supaya ia

beribadah
kepada-Ku”

Beribadah – menyembah (worship)
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Apakah Identitasku?

… tetapi, jika engkau
menolak

membiarkannya pergi, 
maka Aku akan 

membunuh anakmu, 
anakmu yang sulung."

YEREMIA 50
34 Tetapi Penebus mereka adalah kuat; TUHAN semesta
alam nama-Nya. Tentulah Ia akan memperjuangkan
perkara mereka, supaya Ia memberi ketenteraman
kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk
Babel.
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Apakah Identitasku?

… tetapi, jika engkau
menolak

membiarkannya pergi, 
maka Aku akan 

membunuh anakmu, 
anakmu yang sulung."

Tetapi Penebus
mereka adalah kuat; 

TUHAN semesta alam
nama-Nya. 

Tentulah Ia akan
memperjuangkan

perkara mereka, 
supaya Ia memberi

ketenteraman
kepada bumi

YEREMIA 50
34 Tetapi Penebus mereka adalah kuat; TUHAN semesta
alam nama-Nya. Tentulah Ia akan memperjuangkan
perkara mereka, supaya Ia memberi ketenteraman
kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk
Babel.
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PERMULAAN BARU

KELUARAN 12
2 "Bulan inilah akan
menjadi permulaan segala 
bulan bagimu; itu akan
menjadi bulan pertama 
bagimu tiap-tiap tahun.
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TEMUKAN IDENTITASMU!

ALLAH berkata:
•“Biarkanlah anak-Ku 

itu pergi, supaya ia 
beribadah kepada-Ku”

FIRAUN berkata:
•“Pekerjaan orang-

orang ini harus
diperberat, sehingga
mereka terikat kepada
pekerjaannya dan 
jangan mempedulikan 
perkataan dusta."

KELUARAN 1
13 Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel 
bekerja,
14 dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan
yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, 
dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala
pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir
kepada mereka itu.
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1PETRUS 2:9-10
9 Tetapi kamulah bangsa
yang terpilih, imamat
yang rajani, bangsa yang 
kudus, umat kepunyaan
Allah sendiri, 
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1PETRUS 2:9-10

supaya kamu
memberitakan
perbuatan-perbuatan
yang besar dari Dia, 
yang telah memanggil 
kamu keluar dari
kegelapan kepada
terang-Nya yang ajaib:
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1PETRUS 2:9-10
10 kamu, yang dahulu
bukan umat Allah, tetapi
yang sekarang telah
menjadi umat-Nya, yang 
dahulu tidak dikasihani
tetapi yang sekarang
telah beroleh belas
kasihan.
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