
Yoshua dan Perintah Tuhan 

L A T A R  B E L A K A N G :   

"Menuruti Perintah Tuhan"
YOSUA 1:5-8

Yosua sekarang berdiri di dekat sungai Yordan. Dia bersama 2-3 juta orang Israel
dan Tuhan menyuruhnya untuk menyeberangi sungai dan pergi ke tanah
perjanjian. Untuk menaklukkan semua kota yang kuat, kota besar dengan
tembok besar. Tuhan berkata, “Pergi dan taklukkan semuanya. Tanah itu

milikmu.” Tentu saja Yosua berdiri di sana dengan khawatir, “Bagaimana dia
akan menaklukkan begitu banyak kota, tembok tinggi, pasukan kuat yang

mempertahankan setiap kota?" 
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Yoshua dan Masalah ( Bagaimana dia akan melakukannya?)
Dia memimpin 2-3 juta orang yang tidak pernah tahu cara bertarung dalam

perang yang sesungguhnya. Mereka tidak memiliki senjata, mereka tidak
terlatih dan mereka tidak memiliki keterampilan. Bagaimana dia akan

melakukannya?

Ketidaktaatan dan Konsekuensi 
Sekitar 40 tahun sebelumnya Musa berdiri di dekat sungai itu bersama 2-3 juta

orang Israel dan Tuhan telah memberi tahu mereka, "Pergi dan ambillah tanah
perjanjian." Tetapi orang-orang tidak mematuhi dan menolak untuk memasuki
tanah perjanjian. Maka Tuhan marah kepada mereka dan Tuhan berkata kepada

mereka, “Kamu tidak mematuhi aku. Tidak ada di antara kamu yang akan
memasuki tanah perjanjian, kamu semua akan mati, dan generasi baru,

anak-anakmu akan memasuki tanah perjanjian.” 
 

Itulah mengapa mereka berkelana selama 40 tahun di padang gurun, satu per
satu dari mereka meninggal. Dan ketika semua telah meninggal maka sudah

waktunya bagi Yosua untuk memimpin mereka ke tanah perjanjian. 



Yosua dan Bangsa Israel Sangat Takut 
Yosua berdiri di sana dan bangsa Israel sebanyak 2-3 juta orang juga sangat

khawatir. Apa yang Tuhan katakan kepada Yosua? 
Ayat 2 dan 3 mengatakan, “Hamba-Ku Musa telah mati; sebab itu bersiaplah
sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini,

menuju negeri yang akan Kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu.
Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu Kuberikan kepada

kamu, seperti yang telah Kujanjikan kepada Musa.” 
 

Jadi sebelum Yosua memasuki wilayah itu Tuhan  sudah berkata kepadanya
“Jangan khawatir. Aku akan memberikan kepadamu negeri ini setiap tempat

yang  ingin engkau taklukkan engkau akan menaklukkannya. Itu milikmu.
Engkau hanya perlu pergi dan mengklaimnya dengan iman.”  Tentu saja

Yosua sangat gugup dan orang-orang Israel juga sangat takut, “Bagaimana
kami bisa menang? Tentara mereka akan datang dan membantai kami.

Mereka punya senjata dan kami tidak punya. Mereka punya kereta dan kuda
dan kami tidak punya. Pasti kami akan mati.” 

Nasihat Tuhan kepada Yosua
Jadi mari kita lihat nasihat Tuhan kepada Yosua di ayat 5, “Seorangpun tidak
akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu; seperti Aku

menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau; Aku tidak akan
membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.” 

 
Tuhan memberi tahu Yosua, “Jangan takut seperti Aku bersama dengan Musa
demikian Aku juga  akan bersama dengan engkau. Seperti Aku tidak pernah

meninggalkan Musa, Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau.” 

Pertolongan Tuhan Meyakinkan Yosua
Selama 40 tahun, bagaimana Musa bisa memberi makan 2-3 juta orang dengan
makanan dan air minum? Tuhan yang menyediakan bagi mereka. Mereka tidak
pernah merasakan satu haripun kelaparan. Jadi Tuhan meyakinkan Yosua, “Aku
tidak meninggalkan Musa dengan keadaan tidak berdaya. Aku menolong dia

setiap hari. Aku juga akan menolong engkau. Aku menolong Musa untuk
memberi makan orang - orang. Aku juga akan membantu engkau untuk
menaklukkan orang-orang yang sekarang tinggal di tanah perjanjian.”



“Kuat dan Teguhlah” 

Ayat 6, “Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan
memimpin bangsa ini memiliki negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah
kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka.” Jadi apa

yang Tuhan katakan pada Yosua, “Kuat dan teguhlah.” Anda akan melihat
kalimat, “Kuat dan teguhlah” sebanyak 3 kali. Anda akan menemukannya di ayat

6, ayat 7 dan ayat 9. Dan hanya dalam beberapa ayat ini Anda akan melihat
ungkapan, “Kuat dan teguhlah.” 

 
Tentu saja ketika Tuhan berkata pada Yosua, “Kuat dan teguhlah.” Yosua

mungkin berpikir,  “Aku harus berperang dengan sangat kuat. Aku harus kuat
dalam membangun senjataku. Aku harus kuat dalam taktikku. Aku harus kuat
dalam melatih tentaraku. Aku harus kuat untuk melawan pertempuran. Itulah

yang dia pikirkan, "Kuat dan teguhlah." 

Apa yang Tuhan maksudkan dengan menjadi kuat dan teguh/berani?

Ayat 7 “Hanya, kuatkan dan teguhkanlah
hatimu dengan sungguh-sungguh,

bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh
hukum  yang telah diperintahkan kepadamu

oleh hamba-Ku Musa; janganlah
menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya

engkau beruntung, ke manapun engkau
pergi." 

Kekuatan Sejati 

Yosua berpikir, "Saya harus kuat
dalam taktik dan dalam

pertempuran." Ayat 7 mengatakan,
“TIDAK, TIDAK, TIDAK. 
Anda harus kuat untuk

MEMPERCAYAI TUHAN dan untuk
MENTAATI FIRMAN TUHAN."

Kekuatan sejati yang kita miliki bukanlah dari kekuatan fisik kita atau kekuatan
otak. Bukan. Namun dari kepercayaan kita pada kekuatan Tuhan untuk

menolong kita, kebijaksanaan Tuhan untuk membantu kita, perlindungan Tuhan
untuk melindungi kita. Kekuatan sejati bukanlah, apa yang bisa saya lakukan

tapi, “Tuhan saya percaya kepadaMu untuk membantu saya, untuk menjadi
partner saya.” 



Kekuatan Yosua Berasal dari Ketaatannya kepada Tuhan 

Saat Yosua berpikir bahwa
kesuksesan datang dari kekuatanku
dan dari otakku,Tuhan mengatakan
pada Yosua "SALAH." Kekuatanmu

berasal dari ketaatanmu kepada
Tuhan. Ketika engkau taat pada

Tuhan, Tuhan akan memberkatimu.
Anda bisa melihat kata beruntung
(sukses dalam versi bahasa inggris)

di ayat 7 “engkau akan
beruntung/sukses.”

Mempercayai dan Mematuhi Tuhan 

Ayat 7, “ Hanya, kuatkan dan teguhkanlah
hatimu dengan sungguh-sungguh,

bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh
hukum yang telah diperintahkan kepadamu
oleh hamba-Ku Musa; (percayalah kepada

Tuhan, patuhlah ) janganlah menyimpang ke
kanan atau ke kiri, supaya engkau

beruntung, ke manapun engkau pergi.” 

Ayat 8, “Janganlah engkau lupa
memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi

renungkanlah itu siang dan malam, supaya
engkau bertindak hati-hati sesuai dengan

segala yang tertulis di dalamnya, sebab
dengan demikian perjalananmu akan

berhasil dan engkau akan beruntung.” 

Tuhan mengulangi apa yang
sebenarnya Dia katakan dalam ayat

7, “Anda ingin sukses? Patuhi
Firman-Ku, dan Aku akan

memberkatimu.”  Bukan tentang
kamu melakukan sesuatu, tetapi
tentang kamu mempercayai-Ku,
kamu mematuhi-Ku. Bahwa apa

yang Aku katakan itu baik.  Lakukan
saja, jangan takut. Lakukan saja,

patuhi Aku. 

Itu adalah keberanian yang Anda butuhkan untuk MELIHAT KEPADA TUHAN
bukan pada diri Anda sendiri. Bukan pada orang lain untuk meminta bantuan

tetapi melihat pada Tuhan.



Cara sesungguhnya menjadi kuat

Jadi, bagaimana cara menjadi kuat
dan berani? Taat kepada Tuhan!
Ketika Anda mentaati Tuhan, Dia

akan memberkati dan melindungi
Anda. Maka Anda bisa menjadi kuat
dan berani. Kisah ini mengajari kita
bahwa kita bisa menjadi kuat saat

kita tidak menaruh seluruh
kepercayaan kita hanya pada diri

sendiri.  

Ayat 9, “ Bukankah telah Kuperintahkan
kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah

hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati,
sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau,

ke manapun engkau pergi." 

Setiap orang, ketika dia masih muda diajarkan untuk mempercayai dirinya
sendiri. Orang tua mengatakan kepada Anda, "Anda ingin sukses ? Bekerja
keras. Anda ingin pergi ke sekolah yang bagus? Anda belajar dengan giat.

Anda ingin pergi ke universitas yang baik? Bekerja keras. Anda ingin sukses
dalam suatu pekerjaan? Anda bekerja keras. Anda akan menjadi pintar.

Rekan yang Tepat 
Jadi, semua dalam hidup kita, kita berpikir, “Segalanya dari kekuatan saya.

Berasal dari saya. Saya harus kuat.”  Tapi kemudian Yosua berkata, "Kamu benar-
benar ingin menjadi kuat?" Lihat bagian terakhir, “Sebab TUHAN, Allahmu,

menyertai engkau, ke manapun engkau pergi.”  Cara sesungguhnya menjadi
kuat adalah dengan memastikan bahwa ANDA MEMILIKI REKAN YANG TEPAT.
Bisakah Anda melihat bagian ini di sini? Yosua diberitahu untuk menjadi kuat

dengan memiliki rekan yang tepat dan mempercayai partner yang tepat.

KESELAMATAN BUKANLAH TENTANG ANDA MENJADI ORANG YANG PALING
RELIGIUS, MEMBACA ALKITAB, MENGHAFAL SELURUH KITAB SUCI,

MEMBERIKAN UANG ANDA DAN MELAKUKAN INI DAN ITU. 

Bagaimana agar Anda benar-benar sukses? Sadarilah, Anda membutuhkan
Tuhan. 



Bagaimana Dengan Keselamatan Anda? 
Seberapa keraspun Anda bekerja dan seberapa sucipun Anda, ANDA TIDAK
DAPAT MENCAPAI TUHAN.
 Ketika Anda MEMPERCAYAI YESUS SEBAGAI JURUSELAMAT Anda, itulah
kekuatan Anda. 
Anda perlu mempercayai apa yang Tuhan berikan kepada Anda. Anda
MENERIMA YESUS SEBAGAI JURUSELAMAT Anda dengan demikian Anda
cukup kuat untuk mencapai surga. 

 Percayalah kepada Tuhan dengan janjinya kepada Anda bahwa Dia memberi
Anda Anak-Nya yang tunggal dan yang mati untuk dosa-dosa Anda. Bagaimana
Anda memiliki kekuatan saat ini, di dunia yang penuh dengan Covid dan segala

macam masalah medis, dan masalah ekonomi? 

Yohanes 3:16; “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah
mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-

Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.”

Bagaimana Anda memiliki hidup yang kekal?

Paspor ke Surga dan Partner di Dunia
Ketika Anda menerima Yesus sebagai Juruselamat Anda,  Alkitab mengatakan
dalam Galatia 2: 20, “Kristus tinggal di dalam kamu.” Anda memiliki partner

untuk membimbing, membantu dan melindungi Anda.
 

Jadi Yosua akan pergi ke suatu tempat baru yang sulit untuk ditaklukkan ini
dengan berpikir, "Saya harus menjadi kuat!" Dan Tuhan berkata, "Tidak, tidak,

tidak. Kuat untuk melakukan apa? Untuk mempercayai Tuhan.“ 
 

Kekuatan sejati Anda bukanlah apa yang dapat Anda lakukan tetapi kekuatan
sejati Anda adalah mempercayai apa yang Tuhan dapat lakukan untuk Anda di
kayu salib dan apa yang dapat Yesus lakukan untuk Anda di dalam hati Anda

setiap hari.
 

Jadi apa perintah Tuhan? "Percaya kepadaNya.  Patuhi Firman-Nya." Lalu Apa
Firman-Nya? PERCAYALAH KEPADA ANAK-NYA, YESUS KRISTUS, DAN ANDA

AKAN MEMILIKI HIDUP YANG KEKAL. Itu adalah keberhasilan yang
sesungguhnya. 



Kita memberi tahu anak-anak, "Bekerja keras dan Anda akan sukses dan akan
memiliki masa depan yang cerah." Apakah Anda tahu bahwa masa depan

terhebat yang akan bertahan selamanya? 
 

ADALAH MEMPERCAYAI YESUS KRISTUS SEBAGAI JURUSELAMAT PRIBADI
ANDA. Bukan Yesus yang hanya ada di KTP Anda. Tetapi Yesus yang Anda

terima sebagai Juruselamat Anda untuk menjamin Anda bahwa Anda akan
memiliki hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan menjadi partner Anda

setiap hari di bumi ini.
 

Semoga Tuhan memberi Anda kesuksesan sejati.  Di Alkitab Anda tidak akan
banyak menemukan kata sukses tetapi Anda akan menemukannya di ayat 7,
“Supaya engkau beruntung/sukses,” dan kemudian di ayat 8, "Engkau akan

beruntung/sukses."
 

Semoga Tuhan memberkati Anda dengan kesuksesan karena Anda
mempercayai Tuhan. Taatlah dan jadilah kuat. Jangan berpaling kepada
manusia atau hal-hal lain tetapi berpalinglah kepada Tuhan dan percaya

kepada-Nya.
 

Semoga Tuhan memberkati Anda.

Kehidupan Kekal adalah Kesuksesan Sejati. 


