
 



Pesan Gembala 

THE HEART OF DAVID 

Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan. 

Yohanes 6:28-29 ‘Lalu kata mereka kepada-Nya: "Apakah yang harus kami perbuat, supaya kami 

mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka: "Inilah pekerjaan yang 

dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah."’ 

PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG DIKEHEN-DAKI OLEH ALLAH 

Tuhan menekankan kepada kita hari-hari ini, agar kita mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki-

Nya. Pada masa itu juga mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, “Apakah yang harus kami perbuat, 

supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?” Dan Tuhan Yesus menjawab: “Inilah 

pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah.”  

1. Percaya Kepada Tuhan Yesus 

Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juruselamat, yang berarti kita harus percaya akan Firman-Nya. 

Kita harus taat melakukan kehendak-Nya, tuntunan-Nya. Tetapi, bagaimana mungkin kita mengetahui 

apa yang menjadi kehendak-Nya kalau kita tidak pernah membaca Alkitab? Saudara harus membaca 

Alkitab setiap hari, ketika Saudara membacanya, maka Saudara akan mengetahui Firman Tuhan. inilah 

yang Tuhan mau hari-hari ini kita lakukan.  

2. Hidup Intim Dengan Tuhan     

Kita yang sudah percaya kepada Tuhan dan menerima-Nya sebagai Juruselamat kita wajib hidup 

intim dengan Tuhan dalam doa, pujian dan penyembahan serta banyak berbahasa Roh hari-hari ini.  

3. Kita Wajib Hidup Sama Seperti Kristus Telah Hidup 

 Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, maka dia wajib 

hidup sama seperti Kristus telah hidup. I Yoh 2:6 berkata “Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada di 

dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.” 

TAHUN 2014 ADALAH TAHUN DIBUKANYA PINTU-PINTU MUJIZAT 

Memasuki tahun 2014 Tuhan memberikan kita tema “Tahun 2014 adalah Tahun dibuka-Nya 

pintu-pintu mujizat!” Yang membuka pintu itu adalah Tuhan. Tidak ada yang bisa membuka kalau Dia 

yang menutup, sebaliknya kalau Dia yang menutup tidak ada seorang pun yang bisa membuka. Karena 

itu tidak ada jalan lain, mungkin banyak di antara Saudara yang pintu-pintunya masih tertutup dan 

Saudara sudah berdoa begitu lama untuk terbukanya pintu-pintu mujizat. Yang bisa membuka semua 

pintu ini adalah Tuhan Yesus! Camkan baik-baik, hanya Tuhan Yesus. Bukan karena teman Saudara, 

bukan kepandaian Saudara, bukan kekuatan Saudara tetapi hanya Tuhan Yesus! Kuncinya hanya satu, 

yaitu berharap hanya kepada Tuhan. 



Ciri orang yang berharap kepada Tuhan: 

a. Dia mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah dan melakukan kehendak Bapa.  

b. Dia akan diberi kekuatan baru. Orang yang hidupnya berkenan kepada Bapa itu bisa jatuh, tetapi tidak 

sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya.  

Kita sekarang ini berada di tahun 2014, angka 14 secara ‘Gematria’ (ilmu tentang arti dibalik 

angka-angka), angka 14 itu dihubungkan dengan pribadi Daud. Jadi memasuki tahun 2014, kita harus 

banyak melihat tentang Daud. Selama beberapa bulan ini kita sudah berbicara tentang dibuka-Nya 

pintu-pintu mujizat dan yang membuka serta menutup hanya Tuhan Yesus sebab Dialah yang 

memegang kunci Daud.  

Wahyu 3:7 “Inilah firman dari Yang Kudus, Yang Benar, yang memegang kunci Daud; apabila Ia 

membuka, tidak ada yang dapat menutup; apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka.” Karena 

itu tidak ada jalan lain, kecuali berharap hanya kepada Tuhan . 

“THE HEART OF DAVID” 

Ketika memasuki tahun Ayin Daleth (5774) ini, Tuhan memberikan tema dari ‘Jerusalem House 

of Prayer for All Nations’ adalah “Receiving The Heart of David.” Ini luar biasa! Artinya kita harus 

memiliki hati seperti Daud. Daud adalah gambaran daripada Tuhan Yesus, jadi kita diminta untuk 

memiliki hati seperti Daud. Di dalam Kisah Para Rasul 13:22b mengenai Daud Tuhan berkata “Tentang 

Daud Allah telah menyatakan: Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati-Ku dan 

yang melakukan segala kehendak-Ku.” Mengapa Daud berkenan di hati Tuhan? Karena ia melakukan 

kehendak Tuhan.  

Mari kita renungkan bagaimana “The Heart of David?” itu? 

1.  Dia Langsung Bertobat Ketika Ditegur 

Daud bukan tidak pernah berdosa, dia pernah melakukan dosa yang luar biasa. Dalam peristiwa 

Batsyeba, Daud merekayasa supaya suami Batsyeba yang bernama Uria itu mati. Yang tahu hanyalah dia 

dan Yoab jenderalnya. Mungkin dia lupa kalau Tuhan juga tahu dan di hadapan Tuhan itu merupakan 

satu kekejian. Lalu nabi Natan di suruh Tuhan datang kepada Daud untuk menegur Daud. Begitu ditegur, 

Daud langsung bertobat. Inilah yang harus kita pelajari dari Daud. Daud langsung mengakui 

kesalahannya dan berkata, “Itu saya... itu saya...” Itulah Daud! Setiap kali dia ditegur karena melakukan 

dosa dia tidak pernah berdalih yang lain tetapi langsung mengakui dan bertobat.  

Daud itu seorang raja dan seorang yang jujur. Tidak banyak orang yang seperti Daud. Kalau 

seorang raja ditegur, contohnya Saul yang ditegur oleh nabi Samuel, maka Saul mencari-cari berbagai 

macam alasan dan ‘muter-muter.’ Dia tidak mau mengakui kesalahannya melainkan menyalahkan orang 

lain atau mencari kambing hitam. Dan banyak raja-raja pada waktu itu, begitu ditegur paling tidak 

nabinya dimasukkan ke dalam penjara dan setelah itu kepalanya dipenggal kepalanya. Namun Daud 

tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Inilah hati Daud, ketika ditegur berkata, “Saya salah... saya 

salah...” 
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Saudara, Tuhan mengampuni ketika kita minta ampun tetapi hukumannya berjalan terus! 

Banyak orang berpikir kalau dosanya sudah diampuni maka tidak ada konsekuensi hukuman. Tidak! 

Sekalipun kita telah diampuni karena kita telah meminta ampun dan berhak masuk surga jika mati kelak, 

namun selama di bumi penghukuman tetap berlaku akibat dosa tersebut. 

2. Daud Tidak Melawan Atasan-nya  

Saul itu sangat benci kepada Daud. Dia berusaha untuk membunuh Daud. Kalau kita sebagai 

Daud, dikejar-kejar oleh Saul hendak di bunuh, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Saudara? 

Mungkin Saudara akan berkata, “Kalau ada kesempatan, akan kubunuh dia terlebih dahulu.”  

Alkitab mengatakan bahwa Daud membiarkan Saul hidup sampai 2 kali. Saul adalah ayah mertua 

Daud, atasan, serta raja pada waktu itu, tetapi entah karena apa Saul ingin membunuh Daud.   

a. Kesempatan Pertama 

Pada suatu hari ketika Saul sedang mengejar Daud. Disitu ada sebuah gua, dan Saul masuk untuk 

buang hajat. Kebetulan sekali Daud dan anak buahnya sedang bersembunyi di gua itu juga, lebih dalam 

lagi. Lalu berkatalah anak buah Daud kepadanya, “Inilah kesempatan bagi Bapak! Bukankah Tuhan sudah 

berkata kepada Bapak demikian, ‘Musuhmu akan Kuserahkan kepadamu, perbuatlah sekehendakmu 

atas dia!’” 

Kemudian Daud menyelinap ke tempat Saul dan dengan diam-diam dipotongnya pinggir jubah 

Saul. Tetapi setelah itu, Daud merasa bersalah karena ia telah melakukan hal itu. Alkitab katakan 

“berdebar-debarlah hati Daud.” Ia berkata kepada anak buahnya, “Semoga Tuhan menjaga jangan 



sampai aku berbuat jahat pada rajaku yang telah dipilih Tuhan. Sedikitpun aku tidak boleh menyakitinya, 

karena dia raja pilihan Tuhan.” Demikianlah Daud menenangkan hati anak buahnya, dan tidak 

mengijinkan mereka untuk menyerang Saul.  

Apakah Saudara pernah melakukan sesuatu dan tiba-tiba Saudara berdebar-debar? Itu adalah 

‘alarm’-nya. Ada orang mengalami seperti itu di mana hatinya sudah berdebar-debar tetapi 

diabaikannya. Dia berkata, “Ini sebetulnya tidak benar, tetapi kalau saya lakukan, maka akan 

mendatangkan keuntungan besar.” Karena keinginan hatinya lebih besar maka dia akhirnya berkata “Ah, 

paling hanya masuk angin.” Pikirnya masuk angin, padahal itu adalah ‘alarm’-nya Tuhan.  

Tetapi “The Heart of David” langsung tahu, begitu hatinya berdebar-debar dia langsung 

mengerti dan tidak mau melakukan itu. Ini adalah kesempatan yang pertama 

b. Kesempatan Kedua 

Setelah itu Daud tinggal di gua-gua 

pegunungan di padang gurun Zif. Pada 

waktu itu orang-orang Zif datang kepada 

Saul di Gibea dan memberitahukan kepada 

Saul bahwa Daud sedang bersembunyi di 

Gunung Hakhila di pinggir padang gurun 

Yehuda. Maka dengan segera Saul 

berangkat diiringi tiga ribu prajurit yang 

terbaik di Israel, menuju padang gurun Zif 

untuk mencari Daud.  

Daud yang berada di padang gurun, 

mendengar bahwa Saul mengikutinya 

sampai di padang gurun. Lalu ia pun 

mengirimkan mata-mata, dan tahulah ia 

dengan pasti bahwa Saul ada di situ. Dengan 

segera Daud pergi ke perkemahan Saul dan 

di situ didapatinya kemah di mana Saul tidur 

dekat Abner anak Ner. Kemah Saul ada di 

tengah-tengah, sedangkan tentaranya 

berkeliling di sekelilingnya. 

Kemudian Daud bertanya kepada Ahimelek dan Ahisai “Siapa yang berani masuk bersamaku ke 

dalam perkemahan Saul?” Abisai menjawab, “Aku!” Maka pada malam itu Daud dan Abisai menyelinap 

ke dalam perkemahan itu dan melihat Saul sedang tidur di tengah-tengah perkemahan, tombaknya 

tertancap di tanah dekat kepalanya. Tuhan yang membuat mereka semua tertidur nyenyak, tidak ada 

yang tahu, tidak ada yang bangun, semua tertidur dengan nyenyak.  

Lalu kata Abisai kepada Daud, “Allah telah menyerahkan musuhmu kepadamu pada malam ini. 

Izinkanlah aku menancapkan tombaknya sendiri ke badannya tembus sampai ke tanah, kubunuh dia 

dengan sekali tikaman, tidak usah sampai dua kali!” 



Tetapi Daud berkata, “Jangan kau apa-apakan dia! Tuhan pasti menghukum orang yang berbuat 

jahat kepada raja yang dipilih-Nya. Demi Tuhan yang hidup, aku tahu bahwa nanti Tuhan sendiri akan 

membunuh Saul, jika ajalnya sudah sampai, ataupun jika ia sudah tewas dalam pertempuran. Kiranya 

TUHAN menjauhkan dari padaku untuk menjamah orang yang diurapi TUHAN. Ambillah sekarang 

tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi.” Maka Daud mengambil 

tombak dan kendi Saul itu dari sebelah kepala Saul, lalu pergi. Tidak ada seorang pun melihat hal itu 

atau mengetahui apa yang telah terjadi, ataupun terbangun, sebab Tuhan membuat mereka semuanya 

tertidur dengan nyenyak. Itulah hatinya Daud. 

Kita harus belajar bagaimana jika kita memiliki atasan seperti Saul. Mungkin Saudara sering dimarahi, 

diperlakukan tidak adil, bahkan hendak membunuh Saudara! Bagaimana respon Saudara jika memiliki 

atasan seperti itu? Apakah Saudara memiliki hati seperti Daud? Atau seperti kebanyakan orang.     

Saat itu hati Daud berdebar-debar dan dia berkata, “Aku tidak akan menjamah orang yang diurapi 

Tuhan. Siapa yang akan luput dari hukuman kalau Dia mau menjamah orang yang diurapi Tuhan.” 

Atasan Saudara adalah orang yang diurapi Tuhan, itu adalah alat Tuhan untuk mendisiplinkan Saudara. 

3. Daud Tidak Membalas Kejahatan Bawahannya 

Pada waktu Absalom, anak Daud memberontak dan mau membunuh ayahnya sendiri, Daud lari 

dari Yerusalem menuju Mahanaim dan ia menangis karena tidak bisa menerima bagaimana anak 

kandungnya sendiri hendak membunuhnya. Ketika Daud sampai ke Bahurim, tiba-tiba ada seorang 

bernama Simei yang masih sanak saudara Saul. Simei ini sungguh luar biasa, walaupun Daud dikelilingi 

oleh anak buahnya dan para perwiranya, di depan orang banyak Simei melempari Daud dengan batu, 

memaki-maki dan mengutuki Daud.  

Mendengar itu Abisai, jendralnya Daud, berkata kepada Daud, “Mengapa anjing mati ini 

mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya.” Tetapi jawab Daud, 

“Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini! 

Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab TUHAN yang telah berfirman kepadanya demikian. 

Mungkin TUHAN akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan TUHAN membalas yang baik kepadaku 

sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini.” Inilah hati Daud.  

Ketika Absalom mati, Daud kembali ke Yerusalem. Apa yang terjadi kemudian? Justru Simei 

cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong raja Daud. Dia 

sujud di depan raja, ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan. Dia minta ampun akan segala 

kesalahannya. Dia berkata kepada Daud, “Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan 

janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja 

keluar dari Yerusalem; janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi. Sebab hambamu ini tahu bahwa 

hamba telah berbuat dosa; dan lihatlah, pada hari ini akulah yang pertama-tama datang dari seluruh 

keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja.”Abisai tidak bisa menerima. Dia berkata kepada 

Daud, “Simei patut dihukum mati, karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan?” Tetapi justru 

Daud berkata. “Engkau tidak akan mati.” Lalu raja bersumpah kepadanya.  

 



KETIDAKTAATAN KEPADA PEMIMPIN 

Sebelum Daud meninggal, dia memanggil Salomo anaknya dan memberikan pesan terakhir 

tentang 3 orang yang bersalah dan salah satunya tentang Simei ini. Daud berkata I Raj 2:8-9 “Juga masih 

ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin, dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk 

yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim, tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai 

Yordan dan aku telah bersumpah kepadanya demi TUHAN: Takkan kubunuh engkau dengan pedang! 

Sekarang janganlah 

bebaskan dia dari 

hukuman, sebab engkau 

seorang yang bijaksana 

dan tahu apa yang harus 

kaulakukan kepadanya 

untuk membuat yang 

ubanan itu turun dengan 

berdarah ke dalam dunia 

orang mati.”  

SIMEI mengutuki dan 

melempari Daud dengan 

batu 

 

Saudara, banyak orang yang ‘shock’ membaca ini dan berkata, “Loh, katanya sudah diampuni, 

ternyata Daud ini pendendam! ‘The heart of David’, apakah hatinya Tuhan Yesus seperti ini?” Apakah 

benar Daud seorang pendendam? Mari kita lanjutkan kisah Daud.  

Ketika Daud sudah meninggal, Salomo kemudian membereskan semua pesan Daud. Lalu Salomo 

memanggil Simei dan berkata kepadanya, “Dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem, diamlah di 

sana, dan janganlah keluar dari sana ke mana-manapun. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh, bahwa 

pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh dan darahmu 

akan ditanggungkan kepadamu sendiri.” 

Apa yang terjadi kemudian? Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Sesudah lewat 

tiga tahun, terjadilah bahwa dua orang hamba Simei lari kepada Akhis bin Maakha raja Gat. Lalu 

diberitahukan kepada Simei: “Ketahuilah, kedua orang hambamu ada di Gat.” Maka berkemaslah Simei, 

dipelanainya keledainya, dan pergilah ia ke Gat, kepada Akhis, untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei 

pulang dan membawa mereka dari Gat. Simei lupa kalau dia telah keluar dari daerah Yerusalem. 

Ketika diberitahukan kepada Salomo, bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gat dan 

sekarang sudah pulang. Maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, “Bukankah aku 

telah menyuruh engkau bersumpah demi TUHAN dan telah memperingatkan engkau, begini: Ketahuilah 

sungguh-sungguh, bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi ke mana-manapun, pastilah engkau mati 

dibunuh! Dan engkau telah menjawab: Baiklah demikian, aku akan mentaatinya. Mengapa engkau tidak 

menepati sumpah demi TUHAN itu dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu?” Kemudian raja 



berkata kepada Simei, “Engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kauperbuat kepada 

Daud, ayahku, maka TUHAN telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri.” Siapa yang 

menanggungkan? TUHAN.  

Ternyata Daud ini luar biasa. Pada waktu dia berbicara kepada Salomo, itu bukan hatinya Daud 

tetapi itu hatinya Tuhan. Akhirnya Simei di pancung karena tidak menepati sumpahnya kepada Tuhan 

dan tidak menaati perintah Tuhan. 

Saudara, jika Saudara sebagai atasan, lakukan seperti apa yang Daud lakukan, hati-hatilah 

dengan bawahan. Atasan tidak boleh semena-mena kepada bawahan, kalau kita semena-mena kepada 

bawahan maka kita yang akan kena.  

Sebaliknya bawahan pun juga demikian, kalau dia semena-mena terhadap atasannya, dia akan 

mengalami hal yang tidak enak. Daud mengampuni tetapi Tuhan tidak mengampuni. Itu adalah hatinya 

Daud, biarlah setiap kita memiliki hati seperti Daud.   

DNA GEREJA KITA ADALAH PONDOK DAUD 

DNA dari gereja ini adalah PONDOK DAUD. Pada 25 tahun pertama, Tuhan memberikan definisi 

Pondok Daud adalah doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Tetapi memasuki 25 

tahun yang kedua, Tuhan tambahkan pengertian bahwa Pondok Daud berbicara tentang prajurit Tuhan 

yang gagah perkasa (seperti Daud) yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan 

dalam unity siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini.  

Hidup itu sama dengan peperangan. Kalau Saudara tidak tahu, hal ini akan sangat berbahaya.  I 

Petrus 5:8-9 dikatakan “Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling sama seperti 

singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang 

teguh, sebab kamu tahu, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang 

sama.” 

Kalau Saudara bangun pagi lalu tiba-tiba pikiran Saudara menjadi berat atau ada intimidasi, 

ketahuilah bahwa itu bukan hal yang biasa melainkan dari si iblis. Orang dunia tidak mengerti akan hal 

ini bahkan kadang ada juga orang Kristen yang tidak mengerti sehingga ketika menghadapi itu mereka 

tidak tahan dan akhirnya mengambil jalan keluar dengan obat-obatan terlarang yang bisa memberikan 

sukacita sementara, tetapi roh yang mengikat orang itu akan lebih buruk lagi. Sekarang ini banyak sekali 

orang yang kecanduan obat-obat terlarang karena mereka tidak tahu bahwa hidup ini sebenarnya 

adalah peperangan.  

JANGAN SAMPAI KITA TIDAK BERPERANG 

Dimana ketika waktunya para raja pergi berperang, kali itu Daud tidak pergi berperang 

melainkan menyuruh Yoab yang pergi berperang. Daud malahan berjalan-jalan santai dan begitu dia 

melihat ke bawah, dia melihat Batsyeba sedang mandi. Dan itulah awal dari semua yang terjadi seperti 

pemberontakan Absalon, dan sebagainya. Oleh sebab itu jangan sampai tidak berperang! Kalau Saudara 

tidak berperang dan malahan lari kepada obat-obatan terlarang, maka Saudara akan menjadi ‘bulan-

bulanan’ iblis. Seharusnya iblislah yang menjadi ‘bulan-bulanan’ kita. Dan Tuhan janjikan bahwa 

kemenangan di pihak kita. Sebab Tuhan yang memberikan kemenangan.  



HIDUP INTIM DENGAN TUHAN 

Daud adalah orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Dia adalah prajurit Tuhan yang gagah 

perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah dalam unity siang dan malam. 

Alkitab sendiri menuliskan bahwa dia adalah orang yang disenangi di Israel. Kitab Mazmur terdiri dari 

150 pasal ditulis oleh Daud. Yang 50 pasal lainnya ditulis oleh orang lain dan sebagian tidak diketahui 

penulisnya, tetapi diduga yang tidak ada penulisnya itu penulisnya adalah Daud sendiri. Isi daripada 

Mazmur adalah puji-pujian kepada Tuhan.  

Oleh sebab itu Gembala Pembina menekankan kepada kita semua untuk membaca Alkitab 

setiap hari dimulai dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang dibaca setiap hari secara berurutan. 

Jangan lupa ditambah dengan Mazmur dan Amsal. Mazmur berbicara tentang puji-pujian kepada Tuhan. 

Amsal berbicara tentang hikmat dan hidup benar yang didasarkan pada takut akan Tuhan.  

Mazmur 1:1-3 “Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak 

berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang 

kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, 

yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu 

daunnya; apa saja yang diperbuatnya berhasil.” 

SURGA DAN NERAKA 

Matius 7:13-14 “Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan 

yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya; karena sesaklah pintu dan 

sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya.” 

Kata ‘sedikit’ ini bukan diukur dari jumlah penduduk dunia, tetapi kalau kita melihat dari 

kekristenan itu sendiri. Orang yang menamakan dirinya Kristen secara statistik itu hanya 30%, tetapi 

hanya sekitar 25% yang mengalami kelahiran baru. Biarlah kita yang 25% ini semua masuk surga.  

PERUMPAMAAN PENABUR 

Saudara mungkin ingat tentang perumpamaan seorang penabur: 



a. Benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis.  

Ini berbicara tentang orang-orang yang mendengar firman Tuhan, lalu datanglah iblis dan 

mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka.  

b. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itupun 

segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi 

kering karena tidak berakar.  

Ini berbicara tentang orang-orang yang begitu mendengar firman Tuhan itu dan segera 

menerimanya dengan gembira, tetapi karena tidak berakar, dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian 

datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. 

c. Benih yang jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya 

sampai mati 

Ini berbicara tentang orang yang mendengar firman Tuhan, lalu kekuatiran dunia ini dan tipu daya 

kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak 

berbuah.  

Firman Tuhan berkata “Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap 

ranting pada-Ku yang tidak berbuah, dipotong-Nya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkan-Nya, 

supaya ia lebih banyak berbuah.”  

d. Benih yang jatuh di tanah yang baik 

Ini berbicara tentang orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, ada yang tiga 

puluh kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, dan ada yang seratus kali lipat. 

Saudara, kita semua harus seperti benih yang jatuh di tanah yang baik yang berbuah 30x lipat, 60x 

lipat dan 100x lipat. Ingat!!! Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang menjemput Gereja-Nya!  Amin (Sh) 

Pesan Gembala, Pdt. DR.Ir. Niko Njotorahardjo 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTI NUBUATAN 7 HARI RAYA BANGSA ISRAEL 

(Bagian I ) 

Bebebrapa edisi yang lalu kita telah melihat bagaimana dunia ini dipenuhi dengan tanda-tanda 

kedatangan-Nya yang begitu nyata. Kita berada di akhir dari akhir jaman. Kita merupakan generasi yang 

menyaksikan tanda-tanda akhir jaman lebih banyak daripada generasi manapun.  

Salah satu tanda akhir zaman paling spesifik adalah terbentuknya negara Israel di tanah 

Palestina. Mengapa Israel? Karena Israel adalah jam-nya Allah. Saat Tuhan Yesus berbicara tentang 

tanda kedatangan-Nya, Ia memberi tahu bahwa tanda/petunjuk paling spesifik tentang kapan Ia akan 

datang adalah saat bertunasnya kembali pohon ara (Mat 24:32). Pohon ara adalah gambaran Israel 

secara bangsa, Tuhan sering memberi perumpamaan tentang Israel yang diibaratkan sebagai pohon ara. 

Sebab jika kita mempelajari tentang Israel, baik sebagai negara (Israel), sebagai bangsa (Yahudi) bahkan 

kitab keagamaan mereka, yaitu Taurat (atau yang kita kenal sebagai “Perjanjian Lama” dalam Alkitab) 

maka kita akan menemukan penyingkapan luar biasa tentang nubuatan dan gambaran karya 

keselamatan Allah, kelahiran Mesias, pekerjaan-Nya di dunia, akhir jaman, bahkan di situ terbentang 

secara tersembunyi hal-hal yang terjadi di masa lalu sebelum dunia ini diciptakan.  

“...Siapa telah meramalkan masa depan sejak permulaan sampai akhir zaman?” (Yes 44:7, BIS) 

“Aku mau membuka mulut-Ku mengatakan perumpamaan, Aku mau mengucapkan hal yang 

tersembunyi sejak dunia dijadikan.” (Mat 13:35) 

Itu artinya, jika kita mempelajari Perjanjian Lama (Taurat) maka kita akan menemukan banyak 

nubuatan, rancangan-rancangan Allah, apa yang akan dilakukan Allah di masa yang akan datang, dan 

melihat apa yang Allah lakukan di masa yang lalu. Allah tidak menginginkan umat-Nya hidup dalam 

ketidak- tahuan; Ia selalu menginginkan kita untuk memahami tindakan-Nya. Setidaknya seperempat 

dari Alkitab merupakan nubuat pada waktu ditulis, ini bukan karena Allah ingin membuat bingung umat-

Nya, namun karena Ia ingin agar kita dipenuhi dengan pemahaman masa lalu dan masa yang akan 

datang. Kita tidak sedang tinggal di dunia yang tidak jelas asal-usulnya, yang para ahli berpendapat 

bahwa dunia ini berasal dari kekacauan dan dari “ledakan besar” (Big Bang) yang terjadi begitu saja dan 

akan berakhir begitu saja juga. 

 

 

“Berbahagialah orang…yang kesukaannya 

ialah Taurat TUhan, dan yang merenungkan 

Taurat itu siang dan malam.” (Mzm 1:1-2) 

 

 



Di edisi lalu kita telah mempelajari tentang arti nubuatan yang terkandung di dalam tradisi 

pernikahan orang Yahudi. Pada edisi ini kita akan mempelajari tentang tujuh hari raya orang Yahudi 

beserta arti nubuatan yang terkandung di dalamnya. Sungguh, apa pun yang tertulis di dalam Taurat 

banyak mengandung unsur nubuat...  

Awal penanggalan Yahudi  

Saudara, agar kita dapat sepenuhnya mengapresiasi arti dari segala nubuatan di dalam Alkitab, 

kita tidak bisa menggunakan penanggalan Masehi atau penanggalan manusia lainnya. Penanggalan 

Masehi dimulai/ berpatokan pada tanggal kelahiran Kristus, padahal Kristus adalah penggenapan dari 

nubuatan-nubuatan kitab Taurat yang ditulis jauh sebelum Kristus lahir (Mat 5:17). Jadi, untuk mengerti 

tentang waktu dimulainya dan berakhirnya dunia ini kita harus menggunakan penanggalan Yahudi, 

sebab tradisi perhitungan penanggalan bangsa Israel ditetapkan semenjak penciptaan dunia yang dicatat 

berdasarkan perhitungan umur orang-orang yang terdapat di dalam Taurat dari mulai penciptaan dan 

berdasarkan perkataan-perkataan Allah sendiri yang ditulis di dalam Taurat.  

Menurut orang Yahudi, awal penanggalan manusia adalah saat Allah menciptakan alam semesta 

ini. Jika kita melihat ayat pertama di dalam Alkitab, maka di situ tertulis:  

“Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.” (Kej 1:1),  

Di dalam terjemahan aslinya (bahasa Ibrani) kata “pada mulanya” pada ayat di atas ditulis 

dengan kata “Tisyri” yaitu sebuah kata yang artinya “mula-mula”, “permulaan”, “pada mulanya” atau “in 

the begining” di dalam bahasa Inggris. Dan oleh karena itu adalah awal segala-galanya, maka bagi orang 

Yahudi saat itu adalah hari pertama dari alam semesta ini, dan mereka mengambil kata “Tisyri” menjadi 

nama bulan pertama mereka. Bagi orang Yahudi ayat tersebut bermakna: 

“Pada hari pertama bulan Tishri Allah menciptakan langit dan bumi.”  

Jadi saat Allah menciptakan langit dan bumi itu adalah permulaan dari hari dan bulan bagi orang 

Israel atau pada penanggalan Yahudi. Bagi orang Yahudi, “hari pertama” adalah nama hari, sebab 

mereka tidak menamai hari dengan nama khusus seperti kita menamai hari dengan Minggu, Senin, 

Selasa dan seterusnya; melainkan mereka menamai hari menurut urutannya, yaitu “hari pertama” (Yom 

Rishon), “hari kedua” (Yom Sheyni), dan seterusnya hingga “hari keenam” (Yom Shishi), dan pada hari 

ketujuh barulah mereka menamai hari dengan nama “hari Sabat” (Yom Shabbat). Itu artinya, tanggal 1 

bulan Tishri adalah dimulainya penanggalan bagi penanggalan Yahudi, sebab itu adalah hari dimana 

alam semesta ini dilahirkan, yang kemudian tanggal 1 Tishri ditetapkan sebagai hari/tanggal perayaan 

tahun baru atau Rosh Hashanah (yang dalam bahasa Ibrani berarti “kepala dari sebuah tahun”), ini 

adalah hari ulang tahun alam semesta: Tanggal 1 bulan Tishri tahun 0. 

Penetapan tujuh hari raya  

“Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya 

bagi TUHAN turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya.” (Kel 

12:14) 



Pada penanggalan Yahudi, perayaan tahun baru 1 Tiysri (Rosh Hashanah) hanyalah salah satu 

dari tujuh hari raya yang yang Allah tetapkan untuk bangsa Israel rayakan. Dalam Alkitab, ada tujuh hari 

raya berbeda yang Allah berikan kepada bangsa Israel, dan kesemuanya tertulis di dalam kitab Taurat 

menjadi sebuah mitzvot (perintah Taurat) yang harus dilaksana-kan turun-temurun dan selama-

lamanya. Mengapa tujuh? Sebab angka tujuh adalah angka “kesempurnaan”, angka “penyelesaian” 

Allah dan angka “keseluruhan”. Ada banyak angka tujuh di dalam Alkitab, sebab prinsip kerja Allah 

banyak berhubungan dengan angka tujuh. Allah menciptakan alam semesta selama tujuh hari; Yakub 

(Israel) bekerja untuk Laban selama dua kali tujuh tahun; Bangsa Israel mengelilingi tembok Yerikho 

selama 7 hari; Kandil emas memiliki tujuh cabang; tujuh sangkakala; tujuh roh; tujuh jemaat, tujuh 

materai; tujuh cawan; tujuh tahun masa kesusahan besar, dll. Akan tetapi  secara profetik angka tujuh 

pada hari raya yang Allah tetapkan bagi bangsa Israel sebenarnya menunjuk kepada Yesus Kristus.  

Ke-tujuh hari raya orang Israel dibagi menjadi dua rangkaian hari raya, yaitu: 

I.  Rangkaian perayaan hari raya Paskah (Hari-hari raya hujan awal) 

1. Hari raya Paskah / Pesakh (Pasover, Ing.) 

2. Hari raya Roti Tidak Beragi / Hag Ha Matzah 

3. Hari raya Buah Sulung / Shavuot (awal)  

4. Hari raya Pentakosta / Shavuot (akhir) 

II. Rangkaian perayaan hari raya Rosh Hashanah/ Peniupan Nafiri (Hari-hari raya hujan akhir) 

5. Hari raya Peniupan Nafiri / Rosh Hashanah 

6. Hari raya Pendamaian / Yom Kippur 

7. Hari raya Pondok Daud / Sukkot 



I. RANGKAIAN PERAYAAN HARI RAYA PASKAH 

Rangkaian hari raya Yahudi yang pertama adalah Paskah (Pesakh/Pasover) yang jatuh pada tanggal 

14 Nisan/Abib. Bulan Nisan/Abib adalah bulan ke tujuh dari penanggalan Yahudi. Aneh bukan? 

Dikatakan hari raya pertama namun terjadi di bulan ke tujuh, padahal jika melihat kalender Yahudi 

seharusnya yang disebutkan perayaan pertama adalah Rosh Hashanah, yaitu tahun baru 1 Tisyri (disebut 

juga bulan Etanim) yang jatuh pada tanggal pertama di bulan pertama setiap tahunnya. 

Sebelum kita masuk kedalam sebuah studi yang mendalam tentang hari-hari raya bangsa Yahudi dan 

arti nubuatannya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu ketetapan baru atau sebuah perubahan besar 

yang sangat penting yang Allah lakukan terhadap sistim penanggalan Yahudi, yaitu Allah merubah bulan 

Nisan/Abib (bulan ke tujuh) menjadi bulan pertama (Kel 12:2) yang otomatis menggeser bulan pertama 

sebelumnya, bulan Tisyri, menjadi bulan ke tujuh. Perubahan ini terjadi pada saat penetapan rangkaian 

hari raya Paskah saat bangsa Israel hendak keluar dari perbudakan mereka di Mesir dulu. Berikut 

kisahnya: 

Pada waktu bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir, Tuhan Allah menyusun sebuah rencana 

pembebasan terhadap umat pilihan-Nya itu. Rencana pembebasan ini tidaklah mudah, sebab Firaun 

sang raja Mesir tidak rela melepaskan bangsa Israel dengan begitu saja, sebab orang-orang Israel adalah 

aset berharga bagi pembangunan kerajaan Mesir. Bangsa Israel adalah budak kerja paksa yang 

dipekerjakan bagi pembangunan Mesir. Untuk melepaskan bangsa Israel dari kekuasaan Firaun, akhirnya 

Allah menurunkan banyak tulah yang sangat mengerikan kepada seluruh Mesir, tulah ini melanda siapa 

saja dan apa saja yang ada di Mesir, baik itu penghuni istana kerajaan, rakyat, tanah, tanaman, bahkan 

terhadap ternak Mesir.  

Tulah-tulah yang Allah turunkan sungguh menyiksa. Tulah ke-1 hingga ke-9 sempat membuat Firaun 

berjanji mengizinkan orang Israel meninggalkan Mesir, namun setiap kali tulah berhenti maka Firaun 

mengingkari janjinya itu. Sampai akhirnya Tuhan berencana menurunkan tulah yang ke-10 yaitu 

kematian seluruh anak sulung di Mesir. Berbeda dengan tulah-tulah sebelumnya, tulah ini adalah Tuhan 

sendiri yang akan turun ke tanah Mesir untuk membinasakan semua anak sulung keluarga-keluarga 

Mesir termasuk anak sulung Firaun dan anak sulung siapapun yang berada di Mesir bahkan semua anak 

sulung ternak Mesir. Tulah ini akan mengakhiri kekerasan Firaun yang tetap mempertahankan bangsa 

Israel di tanah Mesir, sebab setelah tulah ini, untuk beberapa saat Firaun akan menyerah dan akan 

mengusir bangsa Israel keluar dari Mesir.  

Oleh karena bangsa Israel pada waktu itu berada dan tinggal di tanah Mesir juga, itu berarti jika 

Allah turun untuk membinasakan anak-anak sulung maka anak-anak sulung Israel pun akan mati. Oleh 

sebab itu, untuk melindungi anak-anak sulungnya, Tuhan memerintahkan bangsa Israel agar 

mengadakan perayaan Paskah, dengan cara setiap keluarga Israel menyembelih anak domba dan 

membubuhkan darah domba tersebut ke ambang pintu rumah mereka sebagai tanda agar Tuhan 

“melewatkan” rumah mereka dari tulah kematian anak sulung yang akan melanda seluruh tanah Mesir.  

Beginilah rangkaian perayaan hari raya Paskah ditetapkan:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perubahan bulan pertama dari bulan Tisyri menjadi bulan Nisan 

Hal Pertama yang Tuhan tetapkan dalam penetapan rangkaian perayaan hari Paskah adalah 

Tuhan merubah bulan Nisan/Abib (bulan ke tujuh) menjadi bulan pertama penanggalan Israel. 

“Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu; itu akan menjadi bulan pertama 

bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel: Pada tanggal sepuluh bulan ini 

diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk 

tiap-tiap rumah tangga ... Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun; kamu boleh 

ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang keempat belas bulan ini; lalu 

seluruh jemaah Israel yang berkumpul, harus menyembelihnya pada waktu senja.” (Kel 12:2,3,5,6) 

Seperti telah dijelaskan di depan, dalam penanggalan Yahudi kuno, bulan pertama mereka 

adalah bulan Tisyri. Saat bangsa Israel hendak keluar dari Mesir, yaitu saat mereka diperintahkan Tuhan 

untuk merayakan rangkaian perayaan Paskah terjadi pada bulan ke tujuh yaitu bulan Nisan/Abib (Kel 

13:4). Akan tetapi saat penetapan rangkaian perayaan Paskah, pertama-tama Tuhan menetapkan 

kepada Musa bahwa bulan Nisan akan menjadi bulan pertama bagi bangsa Israel turun-tenurun bukan 

bulan Tisyri lagi. Sehingga sejak saat itu sistem penanggalan orang Israel menjadi dua, yaitu: Sistem 

penanggalan keagamaan dan sistem penanggalan sipil (civil calendar). Pada penanggalan keagamaan, 

bulan Nisan menjadi bulan pertama, dan tanggal 1 bulan Nisan menjadi tahun baru keagamaan. 

Sedangkan sistem penanggalan yang lama yaitu penanggalan sipil menjadi sistem penanggalan sekuler 

yang digunakan dalam keperluan penanggalan umum dan pemerintahan. Pada penanggalan sipil, 

permulaan tahun tetap jatuh pada tanggal 1 bulan Tisyri. Saat kerajaan Israel terpecah dua, kedua 

kerajaan menggunakan sistim penanggalan yang berbeda, kerajaan Yehuda menggunakan penanggalan 

sipil yang dimulai bulan Tishri, sedangkan kerajaan Israel menggunakan penanggalan agama yang 

dimulai bulan Nisan. 



Mengapa Allah mengubah awal penanggalan Yahudi dari bulan Tishri menjadi bulan Nisan? 

Pertama, ini adalah permulaan transformasi kehidupan bangsa Israel dari bangsa budak menjadi bangsa 

yang bebas. Pembebasan bangsa Israel dari Mesir adalah titik awal sejarah baru bagi Israel bersama 

Allah, oleh sebab itu penanggalan ini di tetapkan sebagai kalender rohani.  

Kedua, perubahan bulan Tisyri menjadi bulan Nisan, dan kemudian merubah sistem 

penanggalan utama mereka dari sistem penanggalan sekuler menjadi sistem penanggalan rohani, 

sebenarnya merupakan nubuatan agar bangsa Israel lebih memperhati-kan hal-hal rohani dan hal-hal 

yang tersembunyi (rahasia) dari setiap hukum Taurat. Dan kita akan melihat bagaimana sesungguhnya 

setiap penetapan tanggal rangkaian perayaan paskah adalah berbicara tentang Paskah rohani yang akan 

digenapi oleh Yesus Kristus sebagai Juruselamat dunia ini. 

Jadi rangkaian perayaan Paskah dimulai pada tanggal 1 Nisan, yang kini menjadi tanggal 

pertama bulan pertama tahun penanggalan Yahudi. Tanggal ini sangat penting, sebab tanggal ini akan 

menjadi patokan bagi rangkaian perayaan hari raya Paskah yang lainnya. Dan setiap tanggal yang nanti 

ditentukan Allah adalah rangkaian perayaan Paskah memiliki arti rohani dan nubuat yang jauh lebih 

besar dari tanggal-tanggal proses keluarnya umat Israel dari tanah Mesir, sebab penetapan perayaan 

Paskah merupakan rangkaian waktu (yang tersembunyi) dari karya keselamatan Allah yang luar biasa. 

Inilah ketetapan tanggal-tanggal rangkaian hari raya Paskah: 

1. Tuhan memerintahkan menyiapkan anak domba Paskah pada tanggal 10 Nisan (Kel 12:3). 

Setelah Tuhan merubah bulan pertama Israel dari bulan Tisyri menjadi bulan Nisan, kemudian Tuhan 

menetapkan bahwa sepuluh hari kemudian, yaitu pada tanggal 10 Nisan orang Israel harus menyiapkan 

domba paskah, satu ekor untuk tiap-tiap rumah tangga.  

2. Tuhan memerintahkan bangsa Israel mengurung (mengkarantina) anak domba Paskah selama 

empat hari (Kej 12:6a).  

Setelah anak domba Paskah disiapkan, langkah selanjutnya adalah anak domba itu harus 

dikarantina selama empat hari yaitu dari tanggal 10 Nisan sampai tanggal 14 Nisan. Proses karantina ini 

untuk memastikan bahwa anak domba yang telah dipilih adalah merupakan domba yang tak bercacat, 

sebab selama empat hari tersebut adalah waktunya bagi para imam mengecek kualitas domba-domba 

yang akan dikorbankan sebagai domba Paskah.  

3. Hari Raya Paskah 

Tanggal 14 Nisan Tuhan memerintahkan 

bangsa Israel merayakan Paskah/Pesach (Im 

23:5). 

Setelah anak domba Paskah dikurung 

selama 4 hari, maka domba tersebut harus 

disembelih pada waktu senja (Kej 12:6b) dan 

darah anak domba yang telah disembelih harus 

dibubuhkan pada kedua tiang dan ambang atas 

pintu rumah dari orang-orang Israel (Kej 12:7). 



Darah di pintu inilah yang menjadi “materai” atau tanda perbedaan antara rumah-rumah orang Yahudi 

dan rumah-rumah orang Mesir. Melalui darah inilah, nanti saat Tuhan melalui semua rumah di tanah 

Mesir, maka Tuhan akan melewatkan rumah yang pintunya terdapat darah dan meluputkan anak-anak 

sulung yang ada dalam rumah tersebut, tapi jika rumah tersebut tidak dibubuhi darah di ambang 

pintunya maka Tuhan akan membinasakan setiap anak sulung yang ada di rumah tersebut, baik manusia 

maupun hewan. 

4. Hari raya Roti Tidak Beragi 

Tanggal 15 Nisan Tuhan 

memerintahkan bangsa Israel 

merayakan “hari raya Roti Tidak 

Beragi”. 

Setelah lewat Paskah, yaitu 

setelah bangsa Israel melewati malam 

dimana tulah kematian anak sulung 

berlalu, malam itu juga Firaun 

memerintahkan bangsa Israel 

meninggalkan tanah Mesir. Malam itu 

adalah malam “terburu-buru,” segalanya harus dilakukan dengan segera, sebab semua orang Israel 

harus secepat mungkin meninggalkan tanah Mesir sebelum Firaun berubah pikiran seperti pada tulah-

tulah sebelumnya. 

“Lalu bangsa itu mengangkat adonannya, sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka 

terbungkus dalam kainnya di atas bahunya.” (Kel 12:34) 

Oleh karena tergesa-gesanya, untuk perbekalan, Tuhan memerintahkan bangsa Israel agar 

membawa bekal roti tidak beragi (Kel 12:15). Mengapa roti tidak beragi? Karena malam itu adalah 

malam yang terburu-buru. Pengolahan roti dengan ragi akan menyita banyak waktu, sebab proses 

fermentasi ragi terhadap adonan roti cukup lama sebelum akhirnya adonan roti dapat dibakar dan 

dimakan.  

Untuk memperingati keluarnya bangsa Israel yang terburu-buru tersebut, Tuhan menetapkan 

suatu perayaan yang disebut “Hari raya Roti Tidak Beragi” (Kel 23:15) selama 7 hari penuh, dimana 

selama 7 hari tersebut orang Israel tidak boleh makan roti yang mengandung ragi. Perayaan tersebut 

dimulai pada tanggal 15 Nisan dan diawali dengan sebuah hari Sabat yang disebut sebagai Sabat Paskah 

(Shabbat Pesakh) atau Sabat besar (Yoh 19:31). 

5. Hari raya Buah sulung 

Pada tanggal 17 Nisan Tuhan memerintah-kan bangsa Israel merayakan “hari raya Buah Sulung” 

Sementara bangsa Israel masih mempersiapkan keluar dari Mesir yang begitu sulit, Tuhan berkata 

kepada bangsa Israel melalui Musa bahwa mereka akan memasuki sebuah negeri yang subur yang 

berlimpah susu dan madunya. Di tanah tersebut Tuhan akan memberkati tanah dan setiap pekerjaan 

mereka dalam bercocok tanam, sehingga pada akhirnya mereka akan memungut hasil panen yang 



berlimpah. Untuk menghormati 

Tuhan, setiap hasil pertama dari tanah 

mereka haruslah dipersembahkan 

kepada Tuhan atau yang disebut 

sebagai “Buah Sulung” atau “Hulu 

Hasil”.  

Hari raya ini memang dapat 

dikatakan hari raya “bayangan,” sebab 

saat diturunkan perintah perayaannya 

bangsa Israel masih dalam proses 

keluar dari Mesir dan berada di 

padang gurun, mereka tentunya belum 

memiliki ladang untuk bercocok tanam apa lagi menghasilkan hasil tanah. Oleh karena itu, sekalipun 

Tuhan telah menetapkan hari raya Buah Sulung, pada malam Paskah itu dan bahkan sampai waktu lebih 

dari 40 tahun berikutnya, yaitu hingga mereka memasuki tanah Kanaan dan mulai bercocok tanam, 

bangsa Israel tidak pernah merayakan hari raya Buah Sulung.  

6. Hari Raya Shavuot 

Lima puluh hari setelah hari raya Buah Sulung Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk merayakan 

hari raya Shavuot (bahasa Ibrani untuk “berminggu-minggu”) 



Jika perayaan Buah Sulung adalah awal musim panen (Reshit Katzir), maka Shavuot adalah 

perayaan berakhirnya musim panen. Waktu perayaan Shavuot adalah 7 minggu atau 7 x 7 hari (49 hari) 

setelah hari raya Buah Sulung. Setelah genap 49 hari atau setelah Sabat ke-7 maka besoknya (+1 hari) 

mereka harus mempersembahkan korban bakaran sebagai perayaan Shavuot. Dengan demikian 

sekalipun dikatakan “perayaan 7 Minggu” atau 49 hari namun sebenarnya perayaan ini dilaksanakan 50 

hari setelah perayaan Buah Sulung. Mengapa demikian? Kita harus ingat bahwa setiap hari ke-7 prinsip 

kerja Allah selalu diakhiri dengan hari Sabat, yaitu hari beristirahat dimana seseorang tidak boleh 

melakukan pekerjaan berat. Oleh sebab itu pada hari terakhir Minggu ke 7 atau pada hari ke 49 pasti 

merupakan hari Sabat (yaitu Sabat ke-7) sehingga perayaan Shavout baru bisa dilaksanakan esok 

harinya, yaitu pada hari ke 50 setelah hari raya Buah Sulung, sebab Shavuot adalah hari raya panen 

dimana orang Israel pasti akan melakukan pekerjaan berat dengan mengangkut hasil panen yang telah 

dibuat menjadi dua buah roti beragi (Challah) dan mengangkut persembahan hulu hasil (Bikkurim) ke 

Bait Allah. 

“Mulai dari hari sesudah Sabat, waktu kamu mempersembahkan kepada TUHAN berkas gandum 

yang pertama, kamu harus menghitung tujuh minggu penuh. Pada hari yang kelima puluh, yaitu hari 

sesudah Sabat yang ketujuh kamu harus membawa kurban sajian kepada TUHAN.” (Im 23:15-16, BIS)  

Oleh karena rentang waktunya yang berjarak 50 hari, Alkitab bahasa Yunani menulisnya sebagai 

hari raya Pentakosta, yaitu berasal dari kata Pentekoste (Yun.) yang berarti “hari kelima-puluh.” 

Sehingga hari raya ini lebih dikenal sebagai hari raya Pentakosta. 

Itulah rangkaian perayaan hari raya Paskah yang Allah perintahkan kepada bangsa Israel di tanah Mesir 

untuk dirayakan turun-temurun dan selama-lamanya.  

 

PENGGENAPAN RANGKAIAN HARI RAYA PASKAH 

“...Inilah perkataan-Ku, yang telah Kukatakan kepadamu ketika Aku masih bersama-sama 

dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang Aku dalam kitab Taurat 

Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur.” (Luk 24:44) 



Saudara, semua yang tertulis di kitab Taurat adalah gambaran/bayangan/nubuatan untuk 

Kristus. Perayaan hari raya Paskah yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel untuk merayakannya 

setiap tahun juga adalah bayangan dari karya keselamatan Allah melalui kematian Kristus di kayu salib... 

“Ingatlah kejadian-kejadian di zaman dahulu; akuilah bahwa Aku Allah, dan tak ada lainnya, Aku 

Allah, dan tak ada yang seperti Aku. Dari permulaan Kuberitahukan hal-hal yang kemudian, sejak dahulu 

Kuramalkan apa yang akan terjadi. Kata-Ku: Keputusan-Ku akan terlaksana, kehendak-Ku pasti 

Kulakukan!” (Yes 48:8-10, BIS) 

Jauh di masa yang akan datang, Allah telah meramalkan apa yang akan terjadi dari segala 

pekerjaan-Nya untuk menyelamatkan umat manusia. Semua rangkaian perayaan Paskah, pengorbanan 

domba Paskah dan tanggal-tanggal perayaan Paskah Taurat secara akurat merupakan bayangan dari 

pengorbanan Tuhan Yesus Kristus ratusan tahun yang akan datang. Tuhan Yesus adalah “Anak Domba 

Allah” yang menggenapi gambaran dari korban Paskah seperti yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa. 

Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata: “Lihatlah Anak domba 

Allah, yang menghapus dosa dunia.” (Yoh 1:29) 

Berikut pengenapan ketetapan rangkaian perayaan hari raya Paskah Perjanjian Lama oleh Kristus di 

Perjanjian Baru: 

1. Anak domba Paskah dipersiapkan 

Taurat: Tanggal 10 Nisan orang Israel mempersiapkan anak domba Paskah untuk korban Paskah (Kel 

12:3-5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggenapan: Tanggal 10 Nisan “Anak Domba Allah” yaitu Yesus Kristus dipersiapkan sebagai 

domba Paskah. Dengan menunggangi keledai, Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dielu-elukan 

oleh penduduk Yerusalem (Mrk 11:7-10), ini adalah penyerahan diri Yesus untuk dipersiapkan sebagai 

korban Paskah, dianiaya, disalibkan dan akhirnya mati (Mat 16:21). 



2. Anak domba Paskah “dikarantina” selama empat hari 

Taurat: Tanggal 10 s.d. 14 Nisan anak domba Paskah dikurung selama empat hari untuk 

“dikarantina” dan kemudian diperiksa kualitasnya oleh para imam (Kel 12:6a), karena domba Paskah 

haruslah tak bercacat cela. 

Penggenapan: Saat Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi keledai adalah 

merupakan hari-hari persiapan Paskah. Seperti biasanya, saat itu kota Yerusalem dipenuhi oleh orang-

orang Israel dari berbagai kota untuk merayakan Paskah (menurut hukum Taurat). Para peziarah yang 

datang ke Yerusalem telah memenuhi sekitaran Bait Allah. Banyak diantara mereka juga telah 

memenuhi penginapan-penginapan di dalam kota, tenda-tenda di luar tembok kota atau bahkan hanya 

di tempat-tempat terbuka di sekitar Yerusalem. Mereka datang lengkap dengan domba-domba Paskah 

yang menambah hiruk-pikuk kota menjelang Paskah. Karena banyak orang Israel yang datang juga 

berasal dari kota-kota yang sangat jauh, mengakibatkan mereka tidak bisa membawa domba dan 

keperluan-keperluan Paskah dari tempat asal mereka. Situasi ini dimanfaatkan oleh para pedagang 

untuk menjual keperluan-keperluan Paskah di sekitar Bait Allah, seperti: domba, burung, penukar uang 

dan barang-barang lainnya. Sehingga ketika Tuhan Yesus memasuki Bait Allah untuk mempersiapkan 

perayaan Paskah dan melihat bagaimana di sekitar Bait Allah telah dipenuhi oleh orang-orang yang 

menjual dan membeli, 

Alkitab mencatat 

bahwa Tuhan Yesus 

mengusir semua orang 

yang berjual beli di 

halaman Bait Allah 

tersebut (Mat 21:12-

13). 

Berbeda dengan 

keadaan yang hiruk 

pikuk di luar Bait Allah, 

dalam mempersiapkan 

Paskah beberapa orang 

lebih memilih berada di 

Bait Allah untuk 

beribadah atau 

mendengarkan 

pembacaan kitab Taurat, dan tahukah Saudara bahwa salah satu dari mereka yang membaca kitab 

Taurat adalah Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah Domba Paskah yang sesungguhnya dari ibadah Paskah yang 

sedang mereka persiapkan untuk dirayakan minggu itu. Orang-orang Israel dibutakan oleh persiapan 

lahiriah Paskah dari pada mengenali Yesus sebagai penggenapan domba Paskah secara rohani. Berbagai 

mukjizat telah dilakukan Yesus, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, yang buta melihat, 

bahkan orang mati dibangkitkan tidak cukup membuktikan orang-orang Israel bahwa Dia-lah 

penggenapan dari segala apa yang tertulis dalam Taurat mereka. Bahkan Imam Besar bertanya kepada 

Yesus: 



“...katakanlah kepada kami, apakah Engkau Mesias, Anak Allah, atau tidak.” (Mat 26:63) 

Perintah Allah kepada bangsa Israel untuk mengurung domba Paskah selama empat hari adalah 

nubuatan tentang Kristus, empat hari setelah Yesus memasuki kota Yerusalem, Yesus tidak lagi 

melakukan perjalanan atau pelayanan jauh dari Yerusalem, kecuali pergi ke Betania yang hanya berjarak 

sekitar 3,5 km dari Bait Allah (Mat 21:17). Selama empat hari itu, setiap malam Tuhan Yesus lebih 

banyak menghabiskan waktu-Nya di taman Getsemani bersama murid-murid-Nya. Saat siang hari, Tuhan 

Yesus lebih banyak menghabiskan waktu-Nya mengajar di Bait Allah dan “mendekatkan diri untuk 

diperiksa” oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan tua-tua lainnya. Pemeriksaan 

apa? Seperti halnya domba Paskah harus dikarantina selama 4 hari kemudian diperhadapkan dan 

diperiksa oleh imam-imam untuk memastikan tidak adanya cacat, Tuhan Yesus juga berada di Bait Allah 

dan berdiri di hadapan imam-imam selama empat hari sebelum Paskah agar diperiksa oleh tua-tua dan 

seluruh bangsa Israel yang telah datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Domba Paskah 

dikatakan tidak bercela melalui proses pemeriksaan imam (Kel 12:5) dan Tuhan Yesus lulus 

“pemeriksaan” ini dan menggenapi nubuatan Paskah. Saat Yesus ditangkap dan dituduhkan berbagai 

tuduhan untuk menjatuh-kan hukuman mati terhadap-Nya, para imam, tua-tua, Herodes, Pilatus bahkan 

salah satu penjahat yang tergantung di kayu salib tidak bisa mendapatkan kesalahan apa pun terhadap 

Yesus. Tuhan Yesus tidak bercacat cela sehingga layak untuk menjadi Domba Paskah! Pilatus berkata 

mengenai Yesus: “...aku tidak mendapati kesalahan apapun pada-Nya.” (Yoh 19:6) 

“Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus ... dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus 

yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat...” (I Pet 1:18-20) 

3. Perayaan hari raya Paskah 

Taurat: Tanggal 14 Nisan, hari raya Paskah, pada hari ini anak domba Paskah disembelih pada 

waktu senja (Kel 12:6b). 

Penggenapan: Tanggal 14 Nisan, dimana seluruh orang Israel sedang merayakan Paskah dan 

menyembelih domba mereka masing-masing diwaktu senja, “Anak Domba Allah” yaitu Yesus Kristus 

disalibkan dan mati pada pukul 3 sore atau pada waktu senja (Mat 27:45-50) persis seperti yang telah 

dinubuatkan/ digambarkan oleh Taurat. 



Biasanya kita gereja-Nya di Perjanjian Baru menyangka bahwa Paskah adalah perayaan hari 

kematian Kristus, namun yang sebenarnya adalah bahwa Kristus mati di hari Paskah, yaitu perayaan 

Paskah yang sedang dilaksanakan oleh seluruh orang Yahudi munurut hukum Taurat (Perjanjian Lama). 

Hari raya Paskah Taurat adalah gambaran rohani yang luar biasa terhadap peristiwa yang sesungguhnya 

dari kematian Kristus. Saat Tuhan Yesus hendak disalibkan, pada waktu itu orang-orang di Yerusalem 

sedang sibuk mempersiapkan perayaan Paskah seperti yang Allah perintahkan kepada Musa pada waktu 

bangsa Israel keluar dari Mesir dulu. Itu bukan suatu kebetulan, sebab memang sudah seharusnya Tuhan 

Yesus disalibkan pada waktu Paskah menurut hukum Taurat, sebab Paskah yang terdapat di Taurat 

adalah gambaran dari Paskah Kristus.  

Saat tiba hari Paskah, ribuan imam dan kaum Lewi dari seluruh Yudea berkumpul bersama di 

Bait Allah. Saat tengah hari, semua orang di kota telah berhenti bekerja. Ribuan orang Yahudi dari 

berbagai kota dan negara yang telah datang ke Yerusalem mulai berduyun-duyun di sepanjang kota 

menuju Bait Allah sambil menuntun anak domba Paskah mereka untuk dikurbankan. Mata mereka 

tertuju pada Paskah jasmani atau paskah bayangan, sekalipun Domba Paskah yang sesungguhnya sudah 

ada di antara perayaan yang besar itu. Sementara mereka menuntun domba-domba Paskah, DI WAKTU 

YANG SAMA tidak jauh dari situ Yesus Kristus, sang Anak Domba Allah, juga sedang digiring untuk 

disalibkan.  

Saat siang menuju petang tiba, di dalam tembok Yerusalem para penjaga Bait Allah menutup 

pintu gerbang untuk sementara waktu. Rakyat bersuka cita, sampai akhirnya kaum Lewi meniup 

sangkakalanya tiga kali dan pengorbanan pun dimulai. Ribuan anak domba Paskah disembelih diwaktu 

yang hampir bersamaan agar tidak ada satu domba pun terlewat dikorbankan hingga senja lewat. 

Sementara itu, di luar tembok kota Anak Domba Allah, sang Domba Paskah yang sesunguhnya sedang 

tergantung di kayu salib dan tidak ada yang memperhatikan, Ia benar-benar ditinggal-kan, kecuali oleh 

beberapa pengikut dan prajurit Romawi. Sebelum senja tiba, kira-kira jam 3 sore, Tuhan Yesus mati di 

kayu salib. Sementara seluruh halaman Bait Allah penuh dengan darah anak domba Paskah yang hanya 

bisa menutupi dosa manusia sesaat saja, di luar tembok kota Anak Domba Allah menumpahkan darah 

kehidupan-Nya yang sanggup menghapuskan dosa-dosa manusia selamanya. Ketika para ayah dari 

setiap keluarga menyembelih anak domba bagi keluarganya, Allah Bapa menyembelih Anak Domba-Nya 

yang kudus bagi semua orang yang mau menerima anugerah pengampunan dan kehidupan kekal 

Kristus. Betapa kasih yang luar biasa! Betapa anugerah yang sangat mengagumkan! Pengorbanan Anak 

Domba Allah SANGAT berharga! Tanpa pengorbanan tertinggi Anak Domba Allah, manusia akan 

terhilang selamanya! 

“Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang 

mempersembahkan korban yang sama, yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Ia, 

setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di 

sebelah kanan Allah.” (Ibr 10:11-12) 

Saat Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menggenapi Paskah Taurat Musa, orang Israel tidak 

menyadari akan hal itu, orang Israel tidak dapat mengenali Mesias mereka yang telah dinubuatkan 

melalui perayaan Paskah yang dirayakan setiap tahun oleh mereka. Orang Israel tidak dapat menangkap 

arti nubuatan yang terkandung di dalam Paskah karena mereka lebih memperhatikan perayaan Paskah 

secara lahiriah daripada mengerti arti rohaninya. Generasi ke generasi dari bangsa Israel lebih suka 



memperhatikan hal-hal lahiriah hukum-hukum Taurat dari pada mengerti arti rohani dan nubuatan yang 

terkandung di dalamnya. Ini terbukti saat penggenapan Paskah sedang terjadi, yaitu saat Tuhan Yesus 

Kristus mempersiapkan dirinya untuk menjadi Domba Paskah, tidak ada orang Israel yang menyadari 

bahwa Kristus adalah Anak domba Paskah yang sesungguhnya. Orang Israel saat itu tetap saja berfokus 

pada Paskah secara lahiriah... 

“Meskipun secara lahir, mereka taat menjalankan kewajiban agama, namun menolak inti dari agama itu 

sendiri...” (II Tim 3:5, BIS) 

4. Perayaan hari raya Roti Tidak Beragi  

Taurat: Tanggal 15 Nisan, hari pertama hari raya Roti Tidak Beragi (Im 23:6-7). Pada masa 

perayaan Roti Tidak Beragi, tidak boleh seorang pun mencampurkan ragi (Chametz) ke dalam adonan 

roti dan makanan apapun. Sehari sebelum perayaan Roti Tidak Beragi, setiap keluarga Yahudi melakukan 

pencarian total terhadap ragi, bahkan secuil ragi sekalipun. Dan setelah di dalam rumah dipastikan tidak 

ada ragi, maka barulah keluarga-keluarga Yahudi membuat roti tidak beragi (matzo/matzah) untuk 

perayaan dan makanan selama 7 hari kedepan. Pembuatan matzo ada aturannya, dan aturan tersebut 

mengandung nubuatan Mesianik juga. Dalam membuat matzo, adonan yang telah berbentuk (biasanya 

kotak atau bulat) dan siap dipanggang harus terlebih dahulu digaris-garis (disayat-sayat) dan ditusuk-

tusuk di seluruh permukaan. Sehingga saat matang kelak matzo akan tampak bergaris-garis dan 

berlubang-lubang di seluruh permukaannya. Perhatikan gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat perayaan, matzo yang akan dimakan harus berjumlah 3 buah. 

Kemudian mereka mengambil roti yang ditengah dan memecah-kannya menjadi 

dua bagian, satu bagian untuk dimakan, satu lagi mereka bungkus dalam sebuah 

kain putih untuk kemudian disembunyikan selama beberapa saat sebelum 

akhirnya diambil (ditemukan) dan dimakan (roti yang disembunyikan disebut 

afikomen). Begitulah mereka merayakan hari raya Roti Tidak Beragi. 

Penggenapan: Sampai saat ini bangsa Yahudi taat melakukan perayaan 



hari raya Roti Tidak Beragi persis seperti yang Tuhan perintahkan di Mesir dulu, namun sampai saat ini 

pula mereka tidak mengerti mengapa matzo harus tiga, dan mengapa afikomen harus dibungkus dengan 

kain putih dan disembunyikan lalu ditemukan. Mereka taat, namun tidak mengerti. Apa yang mereka 

lakukan sebenarnya tindakan profetik bagi nubuatan bagaimana kelak Mesias mati. 

Tiga buah matzo mengambarkan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus (orang Yahudi ortodoks tentu 

tidak mengerti akan hal ini). Matzo yang ditengah, yang diambil untuk dipecah-pecahkan adalah 

gambaran dari Yesus Kristus yang akan dikorbankan sebagai Domba Paskah. 

Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, 

mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikan-nya kepada 

murid-murid-Nya dan berkata: “Ambillah, makanlah, inilah tubuh-Ku.” 

(Mat 26:26) 

Kemudian adonan matzo yang digaris-garis dan ditusuk-tusuk 

adalah gambaran/ nubuatan bagaimana rupa Mesias saat Ia mati. Tubuh 

Tuhan Yesus sangat rusak saat Ia mati, tubuhnya tersayat oleh begitu 

banyak luka cambuk. 

Sebelum disalibkan, Alkitab 

memang menuliskan bahwa 

Tuhan Yesus menerima banyak cambukkan, namun Akitab 

tidak menulis secara detail cambuk seperti apa yang 

digunakan tentara Romawi untuk mencambuk Yesus. 

Namun belakangan diketahui bahwa cambuk yang 

digunakan untuk mencambuk Yesus adalah cambuk jenis 

flagrum, yaitu sebuah cambuk  dengan banyak tali kulit 

(multi-thong) dimana di setiap ujung tali kulitnya terdapat 

satu atau lebih duri besi (Lih. I Raja 12:11). Sehingga tubuh 

Yesus dipenuhi luka cambukan flagrum yang berupa 

sayatan tali kulit dan luka lubang-lubang kecil akibat 

tertusuk duri-duri besi yang ada di setiap ujung tali kulit 

cambuk. Tubuh Yesus saat itu persis seperti gambaran roti 

matzo yang berlubang-lubang kecil dan bergaris-garis.  

Sungguh bayangan dan prediksi yang luar biasa 

tentang bagaimana Yesus, Sang Roti Hidup, akan terluka 

oleh cambuk flagrum, tombak, mahkota duri dan akhirnya 

mati dengan tubuh yang tidak dapat dikenali lagi (Yes 

53:2), kemudian jasadnya dibungkus dengan kain lenan 

putih dan disembunyikan di dalam kubur pinjaman yang dijaga oleh tentara Romawi, tepat seperti telah 

digambarkan oleh Afikomen.  

Sebagaimana matzo dalam hari raya Roti Tidak Beragi tidak mengandung ragi, demikian juga 

Yesus tidak berdosa. Ragi adalah lambang dari dosa. Setelah Yesus dipersembahkan sebagai Domba 

Paskah, darah-Nya menghapus-kan dosa semua orang yang mau percaya dan menerima-Nya sebagai 



Tuhan dan Juruselamat. Roti tidak beragi, adalah gambaran pembuangan atau penghapusan dosa 

Saudara dan saya oleh Yesus yang tidak beragi/berdosa yang memam-pukan kita untuk mendekat 

kepada-Nya. 

“Buanglah dahulu ragi yang lama itu, yaitu ragi dosa, supaya kalian menjadi seperti adonan 

yang baru, bersih dari ragi dosa yang lama, dan saya tahu bahwa kalian memang demikian. Sebab, 

perayaan Paskah kita sudah siap, karena Kristus yang menjadi sebagai domba Paskah kita, sudah 

dikurbankan. Jadi, mari kita merayakan pesta kita itu dengan roti yang tidak beragi, yaitu roti yang 

melambangkan kemurnian dan semua yang berkenan di hati Allah. Jangan kita merayakan pesta Paskah 

itu dengan roti yang mengandung ragi yang lama, yaitu ragi dosa dan kejahatan.” (I Kor 5:7-8, BIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Perayaan hari raya Buah Sulung 

Taurat: Tanggal 17 Nisan harus diadakan hari raya Buah Sulung, yaitu hari dimana orang Israel 

diperintahkan Tuhan untuk memper-sembahkan hasil pertama (omer) dari setiap hasil tanah (pertanian) 

yang mereka panen (Im 23:10-14). Perayaan Buah Sulung adalah masih merupakan rangkaian perayaan 

Paskah, saat orang Yahudi berdatangan ke Bait Allah di Yerusalem untuk merayakan Paskah di tanggal 

14 Nisan, maka setelah itu mereka akan tetap tinggal tiga hari lagi di Yerusalem untuk merayakan hari 

raya Buah Sulung. Saat itu mereka akan kembali ke Bait Allah untuk mempersembahkan seberkas 



gandum (omer) simbolis yang dipotong dari panen yang baru bersemi. Buah sulung adalah janji akan 

panen yang lebih besar berikutnya.  

 

Tapi saat ketetapan Buah Sulung diturunkan Allah kepada Musa, bangsa Israel masih berada di 

padang gurun, mereka tidak bisa mempersembahkan buah sulung, sebab mereka belum memiliki hasil 

tanah. Tapi yang terjadi adalah, tanggal 17 Nisan (atau tiga hari setelah Paskah) bangsa Israel telah 

keluar dari Mesir, berjalan menjauhinya dan telah sampai di tepi Laut Merah. Hari itu, Firaun dan 

tentaranya yang besar mengejar rombongan orang Israel yang tengah berjalan di padang gurun di 

antara Mesir dan Laut Merah. Pilihannya ada dua, menyerah kepada Firaun dan kembali ke Mesir untuk 

menjadi budak lagi, atau mati tengelam di lautan yang luas (paling tidak begitulah anggapan sebagian 

besar orang Israel dalam sungut-sungut mereka terhadap Musa). Tapi cara Tuhan sungguh tidak 

terpikirkan oleh manusia, Tuhan ternyata menyatakan kuasanya disaat-saat yang genting tersebut. 

Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas laut dan membuat laut terbelah dua 

menciptakan daratan kering di tengah lautan untuk dilewati oleh orang-orang Israel menyeberanginya. 

Setelah berjalan di dasar Laut Merah 

yang kering, malam itu juga bangsa 

Israel keluar dari lautan dengan 

selamat.  

Peristiwa keluarnya bangsa 

Israel dari Laut Merah adalah 

lambang kelahiran kembali bangsa itu 

dari kehidupannya yang lama (Rom 

6:4). Dibawah kepemimpinan Musa, 

malam itu bangsa Israel menerima 

baptisan sebagai tanda kebangkitan 

dari kematian rohani secara bersama-

sama dan dengan cara yang ajaib. 

“Aku mau, supaya kamu 

mengetahui, saudara-saudara, 

bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah 

melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut.” 

(I Kor 10:1-2) 



Ada dua kata yang menjadi nubuatan dari hari raya Buah Sulung: “Kebangkitan” dan “buah sulung”. 

Penggenapan: Tanggal 17 Nisan, atau 3 hari setelah kematian-Nya, Tuhan Yesus bangkit dari 

antara orang mati. Tuhan Yesus bangkit tepat pada saat perayaan hari raya Buah Sulung. Ini bukan suatu 

kebetulan, karena perayaan Buah Sulung adalah gambaran atau nubuatan tentang kebangkitan Kristus 

sebagai “Buah Sulung” karya keselamatan Allah...  

“Tetapi yang benar ialah, bahwa Kristus 

telah dibangkitkan dari antara orang mati, 

sebagai yang sulung dari orang-orang yang 

telah meninggal ... Tetapi tiap-tiap orang 

menurut urutannya: Kristus sebagai buah 

sulung; sesudah itu mereka yang menjadi milik-

Nya pada waktu kedatangan-Nya.” (I Kor 

15:20,23) 

 “Ia adalah gambar Allah yang tidak 

kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala 

yang diciptakan, ... Ialah kepala tubuh, yaitu 

jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama 

bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia 

yang lebih utama dalam segala sesuatu.” (Kol 

1:15,18) 

Saat manusia jatuh kedalam dosa, 

manusia terpisah dengan Allah untuk selama-

lamanya, sebab manusia yang berdosa tidak 

bisa bersatu dengan Allah yang Maha Kudus. 

Masa depan manusia sudah final, yaitu maut, sebab upah dosa adalah maut atau kematian kekal (Rom 

6:23). Namun Allah tidak tinggal diam melihat kenyataan tersebut, Ia ingin membawa kembali manusia 

bersamanya di surga. Untuk itu Ia merencanakan sebuah misi penyelamatan untuk mengembalikan 

hubungan-Nya dengan manusia dan membawa kembali manusia kepada-Nya dalam hubungan yang 

harmonis. Kemudian Ia mengutus Anak-Nya yang tunggal untuk mati sebagai tebusan dosa. Yesus mati 

di kayu salib dan dikuburkan. Kematian-Nya bukan berarti kekalahan-Nya, tidak! Kematian-Nya adalah 

bagaikan sebutir biji gandum yang ditanam (mati) di dalam tanah kemudian tumbuh (bangkit) dan 

memberikan kehidupan yang baru bagi banyak gandum (gandum adalah gambaran jiwa-jiwa). 

“...Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja; 

tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.” (Yoh 12:24) 

  Ini menjelaskan bahwa kematian-Nya akan menarik semua orang datang kepada Bapa. Sebab 

Yesus datang ke dunia ini memang untuk mati sebagai korban bagi semua orang. Kebangkitan-Nya di 

hari raya Buah Sulung merupakan kebangkitan sulung untuk memberikan kehidupan bagi berjuta-juta 

orang datang kepada Bapa di kemudian hari.  



Kebangkitan Kristus adalah sebagai yang pertama dibangkitkan (sulung), sehingga kemudian 

semua orang yang percaya kepada-Nya akan dibangkitkan dari kematian juga pada masa pengangkatan, 

masa “penuaian” terakhir. Hari raya Buah Sulung memberikan jaminan kepada kita, yaitu bahwa ada 

kebangkitan bagi semua orang percaya! (Yoh 11:25-26) 

6. Hari raya Shavuot (Pentakosta) 

Lima puluh hari setelah hari raya Buah Sulung, dirayakan perayaan dan pernyataan syukur atas 

selesainya panen. Tapi sekali lagi, saat penetapan rangkaian perayaan Paskah (termasuk perayaan 

Shavuot) orang Israel masih berada di padang gurun. Mereka tidak memiliki ladang, tidak mungkin 

mereka bercocok tanam dan menghasilkan hasil panen. Jadi Shavuot yang terjadi di padang gurun 

adalah “turunnya hukum di gunung Sinai.” 

Setelah Tuhan melepaskan bangsa Israel dari Laut Merah, bangsa Israel mengembara di padang 

gurun empat puluh tujuh hari hingga akhirnya mereka mencapai kaki bukit gunung Sinai. Di sana Tuhan 

memerintahkan bangsa Israel melalui Musa agar mereka menyucikan diri sampai tiga hari ke depan (kel 

19:14-15), karena pada hari ke tiga itu Allah akan menyatakan diri-Nya di tengah-tengah bangsa Israel, 

yaitu di gunung Sinai, oleh sebab itu mereka harus kudus. Jika dijumlahkan maka hari turunnya Tuhan di 

gunung Sinai adalah hari ke-50 (47+3) setelah hari Buah Sulung atau setelah bangsa Israel menyeberang 

Laut Merah, tepat seperti ketetapan Tuhan agar bangsa Israel melaksanakan hari raya Shavuot di hari 

ke-50 setelah hari raya Buah Sulung. 

Di gunung Sinai itu Allah hadir dalam kedahsyatan yang luar biasa, tujuannya adalah Allah ingin 

“bertemu” dengan umat-Nya dan memberikan hukum-hukum-Nya, yaitu ke-10 perintah Tuhan dan 

hukum Taurat. Ke-10 perintah Tuhan ditulis-Nya di atas dua loh batu. Hukum-hukum-Nya itu diturunkan 

Tuhan untuk  mengajar, menuntun dan memberi hukum. 

Penggenapan, lima puluh hari setelah kebangkitan Kristus (hari raya Buah sulung) adalah hari 

Pentakosta, yaitu hari dicurahkannya Roh Kudus kepada murid-murid-Nya di kamar loteng. Kita mungkin 

berpikir bahwa Pentakosta terjadi ketika Roh Kudus turun, tapi sebenarnya itu kebalikannya – Roh 

Kudus turun di hari raya Pentakosta, atau yang orang Yahudi kenal sebagai hari raya Shavuot. Perhatikan 

ayat berikut ini: 

“Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat ... Maka penuhlah 

mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang 

diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.” (Kis 2:1-4) 

Dicurahkannya Roh Kudus atas orang-orang percaya di kamar loteng dulu sebenarnya masih 

terjadi di rangkaian perayaan Paskah dimana Tuhan Yesus disalibkan. Dikatakan “ketika tiba hari 

Pentakosta” dikarenakan ayat tersebut ditulis di dalam Perjanjian Baru yang terjemahan aslinya 

menggunakan bahasa Yunani. Sebab bahasa Yunani untuk “hari ke lima puluh” adalah Pentakosta. 

Namun latar belakang sebenarnya dari peristiwa pencurahan Roh Kudus seperti yang ditulis di dalam Kis 

2:1 adalah:  

“Ketika tiba hari raya Shavuot, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat...” 



Hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan 

Yesus, itu berarti hari Pentakosta terjadi 50 hari setelah hari raya Buah sulung atau tepat pada perayaan 

hari raya Shavuot. Dan memang hari Pentakosta harus digenapi di hari raya Shavuot, sebab hari raya 

Shavuot adalah bayangan atau nubuatan tentang pencurahan Roh Kudus terhadap murid-murid Tuhan 

Yesus yang kemudian dengan kuasa dan keberanian Roh Kudus mereka akan memberitakan Injil Kristus 

hingga ke bangsa-bangsa lain bahkan 

sampai ke ujung-ujung bumi. 

“Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau 

Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu 

akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di 

seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke 

ujung bumi.” (Kis 1:8) 

Hari raya Shavuot di gunung Sinai 

adalah nubuatan atau bayangan masa 

depan dari rencana Allah untuk 

“bertemu”/menjangkau seluruh bangsa 

bukan Yahudi. Ini akan menjadi penuaian 

besar setelah Sang Buah Sulung itu bangkit 

50 hari yang lalu. Melalui Roh-Nya yang 

Kudus, Allah dapat bertemu bahkan tinggal 

di dalam umat yang mau mempercayai-Nya 

menjadi pengajar (Luk 12:12), penuntun (Maz 143:10), memaklumkan hukum (II Kor 3:6). Berbeda 

dengan 10 perintah Allah yang ditulis di atas loh batu yang bisa pecah (dan memang akhirnya pecah 

dilempar oleh Musa oleh karena amarahnya melihat orang-orang Israel menyembah patung anak lembu 

emas), hukum yang baru ini akan ditulis di dalam hati manusia yang mau percaya dan menerima Roh-

Nya yang Kudus. 

“Karena telah ternyata, bahwa kamu adalah surat Kristus, yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis 

bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada 

loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia.” (II Kor 3:3) 

Sebuah nubuatan yang ajaib 

Jika Saudara ingin memahami apa yang akan dilakukan Allah di masa yang akan datang, lihatlah 

apa yang telah dilakukan-Nya di masa yang lalu. Sebagaimana tujuh hari mengakhiri sebuah siklus 

mingguan, ketujuh perayaan orang Yahudi adalah menggambarkan pekerjaan Allah di dunia. Segala 

nubuat yang terkandung di dalam rangkaian perayaan Paskah begitu presisi menjelaskan apa yang akan 

terjadi jauh di masa yang akan datang tentang Mesias, bahkan apa yang Allah lakukan jauh sebelum 

manusia jatuh ke dalam dosa (akan dibahas pada edisi yang akan datang). Nubuatan kitab Taurat 

(Perjanjian Lama) adalah pekerjaan Allah, ditulis dibawah ilham dari Roh Kudus tentang Mesias, terlalu 

rumit dan mustahil jika dikatakan terjadi secara kebetulan.  (Vs.) 



 


