
 



Pesan Gembala 

BERJUANGLAH  MEMASUKI PINTU YANG SESAK ITU 

“Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada 

kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya” ( mat 7:13) 

Shalom,  

Kita akan mengenang kembali akan kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Jika di waktu yang 

lalu kita telah merayakan paskah dan sekarang kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. 

TUHAN YESUS MENEBUS DOSA-DOSA KITA 

Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita, tetapi pada hari ketiga Dia bangkit dari kematian.  

Setelah itu selama 40 hari Dia menampakkan diri kepada murid-murid-Nya supaya murid-murid-

Nya percaya dan mereka dapat memberitakan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. 

Karena pada waktu itu ada dusta Mahkamah Agama yang mengatakan Tuhan Yesus tidak bangkit, hanya 

jenazah-Nya dicuri oleh murid-murid-Nya. Tetapi yang benar adalah Tuhan Yesus itu benar-benar hidup 

dan Dia bangkit dari kematian.  

Alkitab berkata, “Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 

Upah dosa adalah  maut.... mati!  Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena 

kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.” (Roma 3:23; Roma 6:23; II Korintus 5:21). Semua 

orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa adalah maut...mati! 

Tetapi Yesus yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kita semua, artinya Tuhan Yesus mati 

menggantikan kita semua. 

Proses penderitaan menuju kematian Tuhan Yesus itu sangat-sangat tidak manusiawi. Pada 

waktu orang-orang Yahudi berteriak, “Salibkan Dia! Salibkan Dia!” maka orang-orang mulai menyalibkan 

Tuhan Yesus. Proses awalnya Tuhan Yesus diikat pada sebuah tonggak, lalu 2 algojo bergantian 

menghujamkan cambuk yang ujungnya terbuat dari potongan tulang dan besi ke tubuh Tuhan Yesus. 

Setiap kali cambuk itu menghujam tubuh Tuhan Yesus mengakibatkan luka yang dalam dan darah 

keluar. Tuhan Yesus bermandikan darah serta menderita kesakitan sampai Dia berteriak-teriak! 

Janganlah kita lupa bahwa Tuhan Yesus selain 100% Allah, Dia juga 100% manusia sama seperti kita 

semua. Apakah sudah selesai dengan itu? Ternyata belum! Kepalanya diberi mahkota duri. Duri 

ditancapkan ke kepala-Nya dan darah kembali keluar, sakitnya luar biasa! Kaki dan tangan-Nya pun 

dipaku dan Tuhan Yesus digantung di kayu salib. Pada waktu di kayu salib Tuhan Yesus betul-betul 

menderita lahir dan batin. 

 



Akhirnya Tuhan Yesus mati karena terlalu banyak darah yang keluar. Pertanyaannya, “Kenapa 

Tuhan Yesus mati dengan cara demikian?” Mengapa tidak dengan cara yang lebih manusiawi? Alkitab 

katakan, “Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa!” Untuk mengampuni dosa kita 

semua Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Alkitab katakan, “Penyakit kitalah yang 

ditanggung-Nya, kesengsaraan kita yang dipikul-Nya dan oleh biur-bilur-Nya kita disembuhkan!”  

Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan 

dari kematian.  

TUHAN YESUS MELAWAT MURID-MURIDNYA 

Setelah itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya lebih dari 500 murid-murid yang 

Tuhan Yesus kunjungi. Semua ini Dia  dilakukan untuk membuktikan bahwa Dia hidup. 

Apa yang terjadi kalau Tuhan Yesus benar-benar tidak bangkit? Alkitab katakan : 

• Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kita mati di dalam dosa-

dosa kita.  

• Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, maka  orang yang mati di dalam Tuhan, mereka akan binasa.  

•Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit maka kita adalah orang-orang yang paling malang di antara semua 

manusia.  



Tapi Puji Tuhan, karena Tuhan Yesus bangkit. Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. 

Kita tidak berada dalam dosa kita lagi, tetapi kita akan hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Dia.  

Karena Tuhan Yesus bangkit maka orang yang mati di dalam Tuhan tidak binasa tetapi mereka akan 

hidup kekal selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus bangkit maka kita bukanlah orang malang dari antara 

segala manusia, tapi justru kita adalah orang-orang yang paling beruntung di antara segala manusia.  

TUHAN YESUS MELAWAT MURID-MURID-NYA 

• Tuhan Yesus melawat Tomas 

Ketika Tuhan Yesus mengunjungi murid-murid-Nya di satu ruangan, Tomas tidak ada di dalam 

ruangan itu. Kemudian Tomas datang, murid-murid yang lain berkata, “Hai Tomas, Tuhan Yesus 

mengunjungi kita. Dia bangkit.” Tetapi Tomas berkata, “Sebelum aku melihat bekas paku pada tangan-

Nya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke 

dalam lambung-Nya, sekali-kali aku tidak akan percaya.” 

Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Tomas 

bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-

tengah mereka dan berkata: “Damai sejahtera bagi kamu!” Tomas adalah orang yang tidak percaya 

bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi justru Tuhan Yesus datang kepada orang yang seperti ini, 

“Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tangan-Ku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan 

percayalah.”  Melihat semua itu Tomas tersungkur dan berkata, “Ya Tuhanku dan Allahku!” Kata Yesus 

kepadanya: “Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak 

melihat, namun percaya.”  

Jikalau orang itu benar-benar mengasihi Tuhan, maka orang yang seperti ini yang akan Tuhan 

Yesus datangi. Tuhan meyakinkan Saudara supaya Saudara percaya dan berkata “Berbahagialah mereka 

yang tidak melihat, namun percaya.”  

Karena Tuhan Yesus bangkit maka mujizat yang kreatif itu ada dan nyata. 

• Tuhan Yesus melawat Murid-murid-Nya 

Pada waktu itu 7 murid sedang berkumpul; diantaranya Petrus, Yohanes, Yakobus, yaitu murid-

murid yang dikasihi-Nya. Mereka saat itu betul-betul sedang frustasi, tidak bisa mengerti mengapa 

Pribadi yang selama ini mereka anggap Guru dan Anak Allah bisa mati? Padahal Tuhan Yesus sudah 

memberitahu mereka tiga kali bahwa Dia akan mengalami sengsara, mati dan bangkit kembali. Mereka 

berpikir, “Kita sudah meninggalkan pekerjan kita yang lama sebagai nelayan, sekarang kita ini mau kerja 

apa? Guru kita, Tuhan kita sudah tidak ada!” Justru pada waktu murid-murid-Nya sedang seperti ini 

Tuhan Yesus datang melawat mereka. Petrus kemudian mengajak yang lain, “Ayo kita cari ikan!” 

Akhirnya mereka kembali kepada pekerjaan yang lama dan Alkitab berkata, “Semalam-malaman mereka 

mencari ikan di Danau Tiberias, tetapi seekor ikan pun tidak ada yang ditangkap!” Sementara mereka 

frustasi, tiba-tiba ada suara dari pantai, “Hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu?” Jawab mereka 

“Tidak ada!” Namun dengan sabar Tuhan Yesus berkata, “Tebarkanlah jalamu disebelah kanan perahu, 



maka kamu akan peroleh.” Lalu 

mereka menebarkannya dan 

mereka tidak dapat menariknya 

lagi karena banyaknya ikan. 

Mereka semua taat apa yang 

Tuhan Yesus perintahkan! 

Bukankah mereka tidak tahu 

kalau itu Tuhan Yesus? 

Rahasia bagaimana 

mereka bisa taat adalah karena 

mereka semua hidup intim 

dengan Tuhan, dan ketaatan 

adalah hasil dari keintiman. 

Orang yang hidup intim dengan 

Tuhan itu bisa mengalami 

masalah. Dan orang yang 

mengalami masalah yang berat 

itu biasanya sulit untuk 

mendengar kata-kata dari Tuhan. 

Tetapi orang yang intim dengan 

Tuhan bisa mengenali suara yang 

lembut itu dan mentaatinya. Para 

murid taat dan mujizat yang 

kreatif terjadi!  

Mengapa dikatakan bahwa hal ini adalah mujizat yeng kreatif: 

1. Dikatakan bahwa hari telah pagi, sedangkan mencari ikan di Tiberias itu biasanya malam. Bayangkan 

malam saja sudah tidak ada ikan apalagi di pagi hari.  

2. Mereka berada di tempat yang sudah dekat pantai, yaitu 200 hasta atau sekitar 90 m, artinya mereka 

berada di tempat yang dangkal, dan di tempat yang dangkal itu tidak mungkin ada ikan yang besar-

besar. 

3.Mereka taat menebarkan jalan di sebelah kanan perahu. Perahu itu lebarnya paling hanya 3-4 meter 

saja; apa bedanya menebarkan jalan di sebelah kanan atau kiri? itu adalah ketaatan. 

Pada waktu kita intim dengan Tuhan kita akan bisa mendengarkan suara-suara yang kecil dan 

lembut. Mungkin kita mengalami hal-hal yang menekan hidup kita, kita akan sulit mendengarkan suara-

suara yang seperti ini. Tetapi kalau kita intim dengan Tuhan, maka pada waktu tekanan datang, suara 

Tuhan yang kecil dan lembut akan bisa kita dengar.  



Saat Tuhan menyuruh murid-murid untuk melemparkan jalan di sebelah kanan itu adalah 

perintah yang tidak masuk akal, namun murid-murid tetap taat dan mempercayainya. Begitupun kita, 

Tuhan sebenarnya sedang memberikan petunjuk tetapi petunjuk-Nya sangat tidak masuk akal, namun 

kalau kita intim dengan Tuhan, percayalah dan taatilah tuntunan-Nya. Begitu kita melakukan yang tidak 

masuk akal walaupun sudah dihitung secara rasio, kita akan melihat mujizat yang kreatif itu nyata dan 

masih ada. 

• Tuhan Yesus melawat Petrus 

Pada perjamuan malam terakhir bersama dengan murid-murid-Nya, menjelang Ia ditangkap, 

Tuhan Yesus berkata, “Malam ini kamu semua akan tergoncang imannya karena Aku.” Petrus langsung 

berdiri dan berkata, “Tuhan, semua boleh tergoncang tetapi saya tidak. Saya akan mati bersama Tuhan.” 

Tuhan Yesus melihat ke arah Petrus dan berkata, “Petrus... Petrus, Aku berkata kepadamu sebelum 

ayam berkokok kamu sudah menyangkal Aku 3x.” Petrus menjawab, “Tidak mungkin! Saya akan mati 

bersama Tuhan.”  

Setelah Tuhan Yesus 

ditangkap, apa yang Tuhan Yesus 

katakan kepada Petrus ternyata 

benar-benar terjadi. Pada waktu 

Petrus dikenali sebagai pengikut 

Yesus, Petrus langsung 

menyangkal, “Bukan saya! Saya 

tidak kenal!” Ketika ayam 

berkokok, Petrus telah tiga kali 

menyangkal Yesus, dan Tuhan 

Yesus memandang Petrus, mata 

mereka beradu, disitulah Petrus 

menyesal dan menangis, “Tuhan, 

ampuni saya! Saya tidak 

bermaksud demikian, Tuhan. 

Tuhan ampuni... ampuni saya!” 

Itulah Petrus. 

Banyak orang yang menyamakan Yudas dengan Petrus itu sama, padahal ini sangat berbeda. 

Yudas memang sudah merencanakan sejak semula. Karena cinta akan uang, ia rela menjual Tuhan Yesus. 

Memang pada waktu ia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan dibunuh, ia menyesal. Tetapi ketika Yesus 

dipukul, dipenjara serta dihajar sampai setengah mati, Yudas tidak peduli! Berbeda dengan Petrus, 

setelah ia menyangkal Tuhan Yesus, begitu ia memandang Tuhan Yesus ia langsung bertobat. Tuhan 

Yesus sendiri tahu hati seseorang yang bernama Petrus ini. Petrus mengalami perasaan bersalah yang 

luar biasa dan mungkin saja selama itu dia tidak bisa tidur memikirkan kenapa dia bisa berbuat seperti 

itu. Orang yang seperti Petrus ini yang akan dilawat oleh Tuhan Yesus. 



Pada waktu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, “Simon anak Yohanes, apakah engkau 

mengasihi Aku lebh daripada mereka?” Dalam terjemahan bahasa Indonesianya disebutkan seperti itu, 

sepertinya kata “mereka” ini dibandingkan dengan orang lain. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya lebih 

jelas, “Do you love me more than these?” kata “These” disini berbicara tentang apa yang dimiliki Petrus 

dan bukan dibandingkan dengan orang lain, jadi mungkin itu artinya harta, kekayaan, harga diri, 

keluarga, dan sebagainya. Tuhan bertanya, “Apakah engkau mengasihi Aku lebih daripada yang itu?” 

Dan Petrus menjawab, “Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau lebih daripada semuanya itu.” Tiga kali Tuhan 

bertanya kepada Petrus dan Petrus menjawab demikian. lalu Tuhan Yesus berkata, “Kalau begitu 

gembalakanlah domba-domba-Ku.” (Yohanes 21:15-17) 

Dalam bahasa Indonesia, perkataan: “Gembalakanlah domba-domba-Ku” memang sebanyak 3 

kali, tetapi dalam Bahasa Inggris nya mempunyai arti yang berbeda, yaitu: 

• “Feed My lambs”, 

artinya beri makan anak 

domba-domba-Ku. 

• “Tent My Lambs”, 

artinya peliharalah 

domba-domba-Ku. 

•“Feed My Sheep”, 

artinya beri makan 

domba-domba-Ku. 

 

 

Kita semua terdiri dari: 

1. Anak-anak domba 

Artinya mereka yang baru bertobat dan perlu diberi makan. Mereka adalah bayi-bayi rohani 

yang masih perlu diberi susu dan makanan ringan atau yang lembut-lembut. 

2.  Domba-domba yang sudah besar/ dewasa 

Oleh sebab itu Tuhan berkata, “Peliharalah domba-domba-Ku.” Karena mereka sudah besar 

maka hanya perlu dipelihara saja karena sudah bertumbuh. 

3. Domba-domba yang sudah besar tetapi masih perlu diberi makan. 

Artinya sudah lama jadi orang Kristen tetapi masih makan dan minum susu terus.  

Jadi kesimpulan dari ketiga kategori domba itu adalah orang-orang yang baru bertobat dan 

masih memerllukan makanan ringan dan susu. Orang-orang dewasa yang sudah tidak memerlu-kan susu 



lagi melainkan makanan keras artinya firman yang keras-keras sudah dapat ditelannya. Untuk apakah 

makanan keras itu? Untuk bertumbuh sehingga mereka menjadi orang yang hidup menjadi serupa 

dengan gambaran-Nya. Oleh karena itu kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tetapi kalau 

kita sudah lama menjadi Kristen dan masih hanya minum susu saja, tentu ini tidak baik. Yesus akan 

segera datang untuk kali yang kedua dan kita harus bertumbuh, tidak hanya diam saja. Jika satu atau 

dua tahun lalu dibandingkan dengan sekarang kondisi iman kita masih tetap sama, yaitu jatuh bangun 

terus. Kita tidak boleh demikian tetapi harus terus naik dan naik. 

YESUS SATU-SATUNYA JALAN KE SORGA 

Setelah 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya, Dia naik ke sorga. 

“Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku. Di rumah Bapa-Ku 

banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke 

situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan 

tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana 

Aku berada, kamupun berada.” (Yohanes 14:1-3) Tuhan Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi 

kita semua. Sebentar lagi Dia akan datang kembali untuk membawa kita ke sorga supaya dimana Dia 

berada kita pun berada. Kita akan bersama-sama Tuhan Yesus selama-lamanya.  

“Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau 

tidak melalui Aku.” (Yohanes 14:6). Kita bisa masuk sorga hanya melalui Yesus seperti yang tertulis 

dalam 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.” 

SYARAT-SYARAT MASUK SORGA 

Seringkali kita bertanya bagaimana cara kita masuk sorga? Ada beberapa syarat bagaimana kita 

bisa masuk sorga yaitu: 

1. Percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat 

“Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam 

hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 

Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan 

diselamatkan.” (Roma 10:9-10) 

2.  Mengalami Kelahiran Baru 

“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak 

dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah.”(Yohanes 3:3,5).  

Orang Kristen itu besar jumlahnya, tetapi yang lahir baru relatif sedikit. Kalau Saudara mau diselamatkan 

dan masuk sorga, pastikan bahwa Saudara seorang yang lahir baru. 



3.  Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu 

“Dan ada seorang yang berkata kepada-Nya: Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? 

Jawab Yesus kepada orang-orang di situ: Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu! Sebab 

Aku berkata kepadamu: Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat.” (Lukas 

13:23-24) 

“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.” (Matius 7:13-14).  

Kita mendapatkan keselamatan bukan karena berbuat baik, bukan karena usaha kita, tetapi 

karena kasih karunia Tuhan dan kita beriman kepada-Nya. Artinya kita tidak usah berbuat baik dulu serta 

berusaha mati-matian supaya selamat. Bukan demikian! Semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan dan 

kita beriman kepada Tuhan Yesus. Namun setelah itu kita harus berjuang bukan dengan santai atau 

seenaknya yaitu: mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Mengikut Tuhan itu tidak 

mudah, sebab ada kewajiban berat bagi kita, yaitu 4 hal penting yang harus kita perhatikan.   

• Hidup harus sesuai kebenaran 

firman Tuhan. 

• Akan mengalami aniaya 

• Harus mengasihi musuh kita 

• Harus menyangkal diri  

Masuk sorga itu tidak mudah. 

Banyak pengajaran yang membuat 

orang terlena dan ini sangat 

berbahaya bagi orang-orang Kristen 

sebab akan banyak orang yang masuk neraka.   

Gembala Pembina memberitahukan kepada kita bahwa “Masuk sorga itu tidak mudah!.” Karena 

itu Saudara harus berjuang melalui pintu yang sempit itu.  

4.  Kita tidak boleh terikat kepada harta atau uang  

“Lalu Yesus memandang murid-murid-Nya di sekeliling-Nya dan berkata kepada mereka: Alangkah 

sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam Kerajaan Allah.” (Markus 10:23) 

5.  Kita harus melakukan kehendak Bapa 

“Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan 

Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang 

akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan 



demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah Aku akan 

berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, 

kamu sekalian pembuat kejahatan!” (Matius 7:21-23) 

6.  Harus menjadi seperti anak kecil 

“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, 

kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga.” (Matius 18:3) 

7.  Banyak mengalami aniaya 

“Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka 

bertekun di dalam iman, dan mengatakan, bahwa untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah kita harus 

mengalami banyak sengsara.” (Kisah Para Rasul 14:22) 

8.  Siap membajak tetapi tidak menoleh ke belakang  

“Tetapi Yesus berkata: Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak 

layak untuk Kerajaan Allah.” (Lukas 9:62) 

Kalau kita sudah siap untuk membajak, siap untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tetapi 

kita masih hidup dengan kehidupan yang lama maka kita tidak layak untuk masuk dalam Kerajaan Allah. 

Amin (Sh) 

Pesan Gembala, Pdt. DR.Ir. Niko Njotorahardjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTI NUBUTATAN 7 HARI RAYA BANGSA ISRAEL  

( BAGIAN KE – 2) 

`Rangkaian perayaan Paskah Taurat, selain menggambarkan karya keselamatan Allah melalui Kristus 

ratusan tahun yang akan datang (sekitar 1446 tahun dari bangsa Israel pertamakali merayakan Paskah di 

Mesir hingga Kristus), rangkaian perayaan Paskah juga ternyata menggambarkan pekerjaan Allah dari 

mulai penciptaan, taman Eden, manusia jatuh ke dalam dosa, inisiatif karya keselamatan Allah hingga 

akhir jaman.  

“...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) 

Seperti telah disinggung di edisi sebelum ini, awalnya orang Yahudi telah menetapkan suatu 

sistem penanggalan yang dihitung berdasarkan hari penciptaan alam semesta hingga penciptaan Adam 

seperti tertulis di dalam Taurat Musa. Dan menurut hasil perhitungan, penciptaan Adam jatuh pada 

tanggal 1 Tisyri tahun 0, atau yang lebih dikenal sebagai sistem penanggalan Anno Mundi atau disingkat 

sebagai AM atau PM, yang dalam bahasa Indonesia berarti “Tahun Setelah Penciptaan”, dan jika 

dikonversi ke dalam tahun Masehi menunjukkan sekitar tahun 3761 Sebelum Masehi (SM).  

Sekalipun sistem penanggalan Anno Mundi (AM) telah dipatenkan sebagai sistem penanggalan 

Yahudi hingga saat ini, namun di mata Allah ternyata sistem penanggalan Anno Mundi tidak 

menggambarkan sejarah alam semesta secara keseluruhan. Mengapa demikian? Karena orang Yahudi 

beranggapan atau menghitung 7 hari penciptaan (6 hari penciptaan ditambah 1 hari Sabat) seperti yang 

tertulis di dalam Taurat Musa sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi selama 7 hari saja.  

Apakah benar Tuhan menciptakan alam semesta ini hanya 7 hari saja? Perhatikan ayat berikut 

ini: 

“Bagi-Mu seribu tahun seperti satu hari,...” (Mzm 90:4a, BIS) 

Ayat ini memiliki arti : “Bagi Tuhan, seribu tahun manusia adalah seperti satu hari saja.” Jadi saat 

kitab Kejadian mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi selama 7 hari sebenarnya itu 

adalah ukuran waktu Allah, sedangkan bagi manusia ukuran waktu 7 hari tersebut sama dengan 7.000 

tahun. Itu berarti jika kita menyelaraskan cara Allah mengukur waktu dengan kisah penciptaan yang 

memakan waktu 7 hari sebenarnya rentang waktu Allah menciptakan alam semesta adalah 7.000 tahun. 

Rasul Petrus di Perjanjian Baru (PB) meneguhkan apa yang kitab Mazmur tulis, yaitu ada satu 

kebenaran yang tidak boleh dilupakan bahwa menurut ukuran Allah, 1 hari Allah adalah 1000 tahun 

manusia...  



“Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu, 

bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan seribu tahun sama seperti satu hari.” 

(II Pet 3:8) 

Saat Tuhan mengubah hari pertama pada tahun penanggalan Yahudi dari tanggal 1 Tisyri 

menjadi 1 Nisan dan kemudian menetapkan serangkaian perayaan hari raya Paskah kepada bangsa 

Israel, ternyata Allah sedang merevisi “sistim penanggalan Yahudi” yang kurang tepat menjadi “sistem 

penanggalan Allah” yang lebih menggambarkan masa lalu secara lengkap, masa sekarang dan masa 

depan berikut gambaran karya keselamatan Allah melalui Kristus di waktu yang akan datang secara detil.  

Di dalam rangkaian perayaan hari raya Paskah Allah sedang menubuatkan dan menggambarkan 

suatu “peta jaman” yang sangat presisi tentang sejarah manusia. Setiap tanggal dan urutan hari di 

dalam rangkaian perayaan hari raya Paskah ternyata mewakili atau mengambarkan tanggal dan hari 

kerja Allah di alam semesta ini. Bagi manusia, berhubung 1 hari Allah adalah 1.000 tahun manusia, maka 

setiap tanggal dan hari di dalam rangkaian perayaan hari raya Paskah adalah gambaran dari 1.000 tahun 

kerja Allah terhadap dunia ini. Baik dari mulai penciptaan hingga karya penebusan Allah terhadap umat 

manusia.  

Berikut adalah rahasia jaman yang di gambarkan oleh rangkaian perayaan Paskah bangsa Israel: 

1. Tanggal 1 Nisan menjadi hari pertama tahun (Kel 12:2-6) 

Taurat: Rangkaian perayaan hari raya Paskah diawali ketetapan Allah yang mengubah tanggal 

pertama sistem penanggalan Yahudi dari tanggal 1 Tisyri menjadi tanggal 1 Nisan. 

Substansi:  Saat Allah merubah sistem penanggalan Yahudi dari sistem penanggalan sipil (yang bulan 

pertamanya adalah bulan Tisyri) menjadi sistem penanggalan rohani/agama (yang bulan pertamanya 

adalah bulan Nisan) ternyata memiliki banyak makna tersembunyi di dalamnya, salah satunya adalah 

sebagai gambaran permulaan waktu dari segala waktu. Saat Allah menetapkan tanggal 1 Nisan sebagai 

permulaan tahun penanggalan Yahudi mengantikan tanggal 1 Tisyri adalah gambaran dari tanggal atau 

hari pertama (1.000 tahun pertama) pekerjaan Allah di alam semesta ini. 

“Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ... Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari 

pertama.” (Kej 1:1-5) 

Rangkaian perayaan hari raya Paskah diawali pada tanggal 1 Nisan. Tanggal 1 Nisan adalah 

gambaran Allah tentang hari pertama penciptaan langit dan bumi; kemudian diikuti dengan hari kedua 

Allah menciptakan cakrawala, hari ketiga Allah menciptakan daratan, lautan dan tumbuh-tumbuhan; 

kemudian hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang; hari kelima Allah menciptakan 

burung-burung dan ikan-ikan; dan akhirnya di hari keenam dimana di hari tersebut Allah menciptakan 

segala jenis hewan dan kemudian Allah menciptakan manusia yaitu Adam dan Hawa. Saat manusia 

diciptakan, mereka dijadikan sempurna dan tanpa dosa, sehingga mereka dapat bersekutu dengan Allah 

di taman Eden. Saat itu manusia belum memiliki umur dan kekal, sehingga mereka tidak akan mati. 

Jangankan kematian, proses penuaan atau sakit penyakit pun tidak ada di taman Eden, sehingga 



kehidupan mereka begitu sempurna bersama Allah. Setelah penciptaan selesai di hari keenam, esok 

harinya, yaitu hari ketujuh, Allah menetapkan hari tersebut sebagai hari Sabat, yaitu hari beristirahat. Ini 

adalah petunjuk awal di dalam Alkitab bahwa prinsip kerja Allah adalah sebuah prinsip mingguan yang 

terdiri dari 6 hari untuk bekerja dan 1 hari terakhir sebagai hari beristirahat atau Sabat (Kej 2:2-3), 

sehingga rentang waktu Allah menciptakan alam semesta tersebut sering disebut sebagai “minggu 

penciptaan.” 

2. Tanggal 10 Nisan domba Paskah disiapkan (Kel 12:3) 

Taurat: 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. 

Substansi:  Setelah hari Sabat minggu penciptaan selesai, maka esok harinya, di hari pertama 

minggu kedua atau hari ke-8 setelah penciptaan, Allah kembali “bekerja” untuk 6 hari ke depan sampai 

bertemu lagi hari Sabat atau hari ke-14. Demikian juga manusia yang tinggal di taman Eden, setelah 

Sabat minggu penciptaan selesai maka esok harinya manusia memasuki minggu kedua dan mulai 

“bekerja” kembali hingga bertemu Sabat berikutnya di hari ke-14 setelah hari penciptaan. Demikianlah 

rencana Allah atas dunia ini untuk selama-lamanya...  



 

Namun sayang, belum juga manusia menyelesaikan hidup yang sempurnanya di taman Eden hingga 

Sabat minggu kedua (hari ke-14) suatu peristiwa besar terjadi yang mengakibatkan semua rencanakan 

awal Allah terhadap alam semesta dan manusia berubah total. Diantara hari ke-7 dan hari ke-14 setelah 



penciptaan ternyata manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa ini kemudian mengakhiri hubungan yang 

sempurna antara Allah yang kudus dengan manusia. Dosa telah memisahkan dan menciptakan jarak 

yang tak terseberangi antara manusia dengan Allah. Demikian juga alam semesta yang Allah ciptakan 

dengan baik menjadi berubah ke arah yang negatif. 

Ditengah-tengah kekacauan yang terjadi di alam semesta akibat kejatuhan manusia ke dalam 

dosa, diam-diam ternyata saat itu juga Allah menyiapkan suatu jalan untuk menghapuskan dosa 

manusia dan memulihkan persekutuan manusia dengan Allah. Sebagai Allah yang maha pengasih, Ia 

tidak akan membiarkan manusia dicobai melebihi batas kekuatannya, sekalipun besar dosa yang Adam 

dan Hawa lakukan, ternyata Allah mempersiapkan jalan untuk memulihkan hubungan-Nya dengan 

manusia seperti semula. “Jalan” itu adalah Yesus Kristus (Yoh 14:6) yang Allah siapkan sebagai Anak 

Domba Paskah (Yoh 1:29) yang kelak akan dikorbankan di kayu salib dan mencurahkan darah-Nya untuk 

menghapus-kan dosa manusia. Allah adalah kudus, Ia Allah yang menghakimi, adil dan tidak dapat 

berkompromi dengan dosa, namun kita bersyukur bahwa Ia juga adalah Allah yang penuh kasih sehingga 

Ia menyediakan jalan kelepasan bagi manusia dari hukuman dosa melalui penyelamatan dalam Yesus 

Kristus. 

Kapan Allah menyiapkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Anak Domba Paskah? Alkitab tidak 

mencatatnya, namun jawabanya dapat kita lihat dari penetapan rangkaian hari raya Paskah. Di 

rangkaian perayaan Paskah, Allah memerintahkan umat Israel untuk menyiapkan/ memilih domba 

Paskah pada tanggal 10 Nisan. Mengapa anak domba Paskah dipilih pada hari ke-10 dan bukan hari 

pertama? Untuk menyiapkan domba Paskah mengapa bangsa Israel harus menunggu 10 hari setelah 

penetapan Paskah turun di tanggal 1 Nisan, bukankah orang-orang Israel adalah para gembala ternak 

(Kej 46:34) dimana untuk menyiapkan anak domba adalah hal yang mudah? Kemudian mengapa mereka 

harus menunggu 4 hari lagi untuk merayakan Paskah dan akhirnya barulah mereka bisa keluar dari 

Mesir. Mengapa Allah berlambat-lambat untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir? Ternyata ini 

bukan tentang berlambat-lambat, namun ini berbicara tentang “bayangan” dari kejadian yang telah 

terjadi dan yang akan terjadi. Tanggal-tanggal perayaan Paskah tidak dibuat begitu saja, namun 

merupakan gambaran dari peta jaman pekerjaan Allah dimasa lalu (minggu penciptaan), kejatuhan 

manusia, dan masa yang akan datang yaitu karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus (minggu 

penebusan).  

“Terpujilah Allah! Ia berkuasa menguatkan iman Saudara sesuai dengan Kabar Baik dari Allah 

yang saya beritakan tentang Yesus Kristus. Saya memberitakan kabar itu sesuai dengan apa yang 

dinyatakan oleh Allah; yaitu tentang rencana Allah yang sudah berabad-abad lamanya tidak diketahui 

orang. Tetapi sekarang, atas perintah Allah yang abadi, rencana itu sudah dinyatakan dan 

diberitahukan kepada semua bangsa melalui tulisan-tulisan para nabi, supaya mereka semuanya 

percaya dan taat kepada Allah.” (Rom 16:25-26, BIS) 

Jadi rangkaian perayaan Paskah, yaitu rangkaian proses penyelamatan Allah terhadap bangsa 

Israel dari Mesir, adalah gambaran dari proses karya penyelamatan Allah yang jauh lebih besar terhadap 

penyelamatan manusia dari dosa. Penetapan tanggal persiapan domba Paskah pada perayaan hari raya 



Paskah yang ditentukan pada tanggal 10 Nisan adalah gambaran dari tanggal yang sama saat Allah 

mempersiapkan Yesus Kristus sebagai Anak Domba Allah, yaitu tanggal / hari ke-10 setelah penciptaan. 

 

Jika Allah mempersiapkan Kristus sebagai Domba Paskah pada hari ke-10, lalu kapan Adam dan 

Hawa jatuh ke dalam dosa? Jawabannya adalah di “hari” yang sama pada waktu Allah mempersiapkan 

Domba Paskah-Nya. Sebab dalam hal ini Allah tidak berlambat-lambat untuk meyelamatkan manusia 

yang telah jatuh ke dalam dosa. Di “hari” manusia jatuh ke dalam dosa di “hari” itu juga Allah langsung 

menyiapkan Yesus Kristus untuk menjadi Anak Domba Allah dan akan dikorbankan untuk menghapuskan 

dosa manusia sehingga manusia dapat kembali bersekutu dengan-Nya. Perhatikan tiga kata “hari” di 

atas, kita harus mengerti bahwa “hari” yang dimaksud adalah ukuran waktu Allah yang sama dengan 

1.000 tahun ukuran waktu manusia. 

Dalam kej 2:17 Allah berkata:  

“Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kaumakan 

buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.” 



Banyak penentang Alkitab telah mengutip ayat ini sebagai bukti bahwa Alkitab tidak benar, Sebab 

setelah Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat ternyata di “hari” itu 

mereka tidak mati! Dan bahkan setelah diusir dari taman Eden pun mereka tetap tidak mati dan bahkan 

Adam hidup hingga umur 930 tahun dan beranak cucu. Kita harus mengerti bahwa kata “pada hari” di 

ayat tersebut diucapkan oleh Allah, yang artinya kata “hari” yang dimaksud adalah ukuran waktu Allah 

yang sama dengan 1.000 tahun manusia. Jadi, pada waktu Allah berkata “pada hari engkau 

memakannya, pastilah engkau mati,” itu artinya bahwa jika manusia memakan buah dan jatuh ke dalam 

dosa maka manusia akan mati di “hari” yang sama menurut ukuran Allah yaitu 1.000 tahun, yang artinya 

umur manusia jika jatuh ke dalam dosa maka umur mereka tidak bisa lebih dari 1.000 tahun atau 1 hari 

menurut ukuran Allah seperti dulu mereka hidup tanpa dosa di taman Eden. Dan ucapan Allah ternyata 

terbukti, umur Adam setelah jatuh ke dalam dosa hanya 930 tahun saja lalu mati. Adam mati di “hari” 

yang sama dengan “hari” saat ia berbuat dosa, yaitu di millenium (1.000 tahun) yang sama. Padahal 

sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, ia bisa hidup kekal. 

3. Empat hari domba Paskah harus di karantina 

Taurat: Sebelum domba Paskah dinyatakan layak untuk dikurbankan, maka tanggal 10 sampai 

tanggal 14 Nisan (empat hari) anak domba Paskah harus dikurung (dikarantina) untuk diperiksa 

kualitasnya oleh para imam (Kel 12:6a) guna memastikan  domba Paskah tersebut tak bercacat cela.  

Substansi: Sekalipun inisiatif Allah untuk secepat mungkin menyelamatkan manusia dari dosa, 

namun ada ketetapan-Nya sendiri yang tidak boleh dilanggar, yaitu bahwa Anak Domba Allah tidak bisa 

langsung dikurbankan sebagai Domba Paskah. Ketetapan Allah menyatakan bahwa, seperti halnya 

domba Paskah Taurat harus disimpan selama empat hari untuk diperiksa kualitasnya sebelum akhirnya 

bisa dikorbankan, maka Tuhan Yesus Kristus yang akan menjadi Anak Domba Allah juga harus 

“disimpan” selama 4 hari Allah (atau selama 4.000 tahun manusia) sebelum akhirnya bisa dikurbankan 

(disalibkan) sebagai korban penebusan dosa manusia. Jadi ada rentang waktu selama 4.000 tahun dari 

manusia pertama jatuh ke dalam dosa hingga akhirnya Tuhan Yesus bisa dikorbankan atau disalibkan.  

 

Sementara menunggu 

Anak Domba Allah bisa 

dikorbankan, yaitu selama 

4.000 tahun ke depan, 

Allah memberikan “cara” 

penghapusan dosa 

(sementara) untuk 

menutupi dosa manusia 

agar manusia tetap dapat 

menghadap Allah yang 

kudus. Allah mengambil 

salah satu hewan ciptaan-

Nya, menyembelihnya dan 



kemudian mengambil kulitnya untuk menutupi ketelanjangan mereka.  

“Dan TUHAN Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk isterinya itu, lalu 

mengenakannya kepada mereka.” (Kej 3:21) 

Alkitab menulis bahwa Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan 

Adam dan Hawa yang telah berdosa. Namun kejadian di ayat tersebut sebenarnya lebih kompleks dari 

kelihatannya, sebab itu adalah tindakan profetik Allah terhadap gambaran pengorbanan hewan yang 

sangat penting untuk menutupi dosa manusia. Sambil menunggu Anak Domba Allah dikorbankan 4.000 

tahun ke depan dan sambil menunggu darah-Nya dicurahkan kepada umat manusia sebagai penghapus 

dosa secara KEKAL. Di tengah peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa dan vonis hukuman maut 

yang telah dijatuhkan kepada manusia 

akibat dosa, Allah memperkenalkan 

penebusan oleh darah melalui 

pengorbanan hewan.   

“Dan hampir segala sesuatu 

disucikan menurut hukum Taurat dengan 

darah, dan tanpa penumpahan darah 

tidak ada pengampunan.” (Ibr 9:22) 

Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, 

agar mereka tetap bisa menghadap Allah, 

maka dosa manusia harus ditutupi 

terlebih dahulu dengan darah, sebab 

darah adalah nyawa dari makhluk hidup, 

oleh sebab itu untuk menutupi dosa 

maka harus ada korban darah yaitu 

nyawa makhluk hidup lain yang 

dikorbankan sebagai ganti manusia yang 

seharusnya mati karena dosa.  

“Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan Aku telah memberikan darah itu kepadamu di 

atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan 

pendamaian dengan perantaraan nyawa.” (Im 17:11) 

Saat Allah membuatkan Adam dan Hawa pakaian dari kulit hewan, sebenarnya ini adalah proses 

pengorbanan hewan sebagai penghapusan dosa (sementara), ketika Allah menyematkan kulit hewan 

kepada Adam dan Hawa, sebenarnya Allah sedang menutupi 2 hal, yaitu: ketelanjangan dan dosa. 

Ketelanjangan Allah tutupi dengan kulit hewan, sedangkan dosa Allah tutupi dengan darah yang 

tercurah dari hewan yang Allah sembelih tersebut. Saat Allah mengenakan kulit hewan sebagai pakaian 

kepada Adam dan Hawa disaat yang sama darah hewan tersebut tercurah dan menutupi dosa Adam dan 

Hawa untuk sementara waktu. Inilah ketetapan pertama Allah tentang pengorbanan hewan sebagai 

korban penghapusan dosa. Hanya DARAH yang dapat menutupi dan menghapus dosa, dan kemudian 



Adam mengajarkan ketetapan penting ini kepada anak-anaknya dan keturunannya kemudian. Jika kita 

ingat kisah anak-anak Adam (Kain dan Habel) ketika mereka mempersembahkan korban persembahan 

kepada Allah, Kain mempersembahkan hasil tanah, sedangkan Habel mempersembahkan anak sulung 

kambing domba. Sekalipun persembahan Kain adalah persembahan hasil tanah yang terbaik yang 

diberikan kepada Allah, namun Allah tidak berkenan, Allah hanya berkenan pada persembahan Habel 

yang berupa korban hewan, mengapa? Karena persembahan Kain tidak mengandung unsur 

penumpahan darah. Sedangkan saat Habel mengorbankan hewan, ia sebenarnya sedang melakukan apa 

yang ayahnya ajarkan untuk melakukan korban penghapusan dosa melalui penumpahan darah.  

Sementara Allah mengkarantina Anak Domba Allah selama 4 hari (4.000 tahun manusia) Allah 

mencari suatu bangsa yang kudus dan tidak bercacat untuk menjadi garis keturunan Yesus Kristus. 

Bangsa tersebut akan dikuduskan, dituntun dan dipersiapkan untuk kemudian melahirkan Mesias yaitu 

Tuhan Yesus Kristus, juruselamat dunia, Anak Domba Allah. Mata Tuhan terus menjelajah ke seluruh 

penduduk dunia untuk mencari manusia yang tepat untuk memulai suatu pekerjaan besar demi 

penyelamatan umat manuisa.  



Sekalipun dampak dosa telah membuat manusia di bumi cenderung jahat (Kej 6:5), namun 

pencarian Allah ternyata tidak sia-sia, sebab Allah akhirnya menemukan orang yang berkenan di hati-

Nya, yaitu Abram dari tanah Ur-Kasim, kemudian Allah mengubah nama Abram menjadi Abraham dan 

memanggilnya untuk menjadi bapak dari suatu bangsa yang baru, yang dituntun dan dikuduskan-Nya. 

Allah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan melahirkan anak-anak perjanjian yang kemudian akan 

menjadi bangsa yang besar, bangsa Israel, jalur keturunan Mesias yang akan menyelamatkan manusia 

dari dosa.  

Untuk menuntun bangsa Israel kepada kekudusan, Allah menurunkan Taurat yang Ia turunkan 

kepada Musa, sehingga lebih dikenal sebagai Taurat Musa. Di dalam Taurat tersebut banyak terdapat 

tuntunan-Nya, nubuatan-Nya dan ketetapan-Nya yang kesemuanya mengarah kepada sang Mesias. 

Israel benar-benar telah dipisahkan dari bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala kepada 

penyembahan yang benar kepada Allah untuk mempersiapkan umat yang kudus. Ingat, 4 hari masa 

karantina domba Paskah bertujuan untuk menghasilkan hanya domba yang sempurna atau tidak 

bercacat cela, demikian juga 4.000 tahun rentang waktu antara Allah mempersiapkan Anak Domba 

hingga pengorbanan-Nya di kayu salib adalah saatnya Allah memastikan bahwa Yesus lahir dari suatu 

bangsa yang kudus, yang telah diterangi oleh firman-Nya dan yang telah dipisahkan dari bangsa-bangsa 

di dunia ini yang cenderung jahat dan melakukan penyembah berhala.  

Membentuk bangsa Israel menjadi bangsa yang kudus bukanlah proses yang mudah, sebab 

seringkali bangsa Israel akhirnya memberontak kepada Tuhan, namun pilihan Allah terhadap keturunan 

Abraham adalah kovenan (perjanjian) yang bersifat abadi. Sekalipun bangsa Israel belakangan diketahui 

sebagai bangsa yang tegar tengkuk, namun pilihan Tuhan sudah bulat bahwa Allah telah memilih 

Abraham dan keturunannya untuk menggenapkan maksud-Nya untuk meyatakan diri-Nya kepada dunia 

dan membawa keselamatan bagi umat manusia. Di sisa waktu yang ada Allah terus menyertai, 

menuntun, memelihara dan mengembalikan sebanyak mungkin orang Israel kepada kekudusan-Nya, 

hingga akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu itu tiba, 4.000 tahun sejak Allah mempersiapkan Anak 

Domba Allah maka Yesus Kristus lahir dari keturunan Abraham asli (Mat 1:1-16), orang Israel asli dan 

dari orang tua yang begitu taat akan Firman Tuhan dan Taurat-Nya. Sekalipun mayoritas bangsa Israel 

waktu itu tidak taat kepada Allah, namun Allah tetap memelihara sekelompok kecil orang yang kudus 

dan tetap taat untuk percaya dan menanti kelahiran sang Mesias seperti Imam Zakharia dan istrinya 

Elisabet (Luk 1:5-6), mereka adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis; Simeon (Luk 2:25-26); Nabi 

perempuan Hana (Luk 2:36-37); kemudian Yusuf dan Maria yang kemudian menjadi orang tua dari Yesus 

Kristus di dunia ini; dan orang-orang lain yang tidak di catat di dalam Alkitab, mereka adalah orang-

orang minoritas yang tetap berharap kepada Allah dan tetap menantikan sang Mesias seperti yang 

Taurat janjikan. 

Seperti halnya domba Paskah yang harus dikarantina selama 4 hari untuk membuktikan bahwa 

domba tersebut tak bercacat, demikian juga Kristus harus menunggu 4 hari Allah (4.000 tahun manusia) 

untuk dipersiapkan lahir dari bangsa yang kudus dan tak bercacat sebelum akhirnya dapat dikorbankan 

di kayu salib. 

 



4.  Tanggal 14 Nisan, Hari Raya Paskah 

Taurat: Tanggal 14 Nisan, hari raya Paskah, pada hari ini anak domba Paskah yang telah lulus 

pengujian selama 4 hari masa karantina akhirnya disembelih pada waktu senja (Kel 12:6b), setiap darah 

dari domba yang disembelih kemudian dibubuhi pada ambang pintu rumah-rumah orang Israel agar 

anak-anak sulung mereka terhindar dari tulah kematian yang akan melanda seluruh Mesir.  

Substansi: Hari ke-14 setelah Allah 

menciptakan alam semesta, atau 4 hari 

setelah manusia jatuh ke dalam dosa 

dan Allah mempersiapkan Anak Domba 

Allah adalah waktunya Anak Domba 

Allah dikurbankan. Berhubung kata “4 

hari” di atas adalah ukuran waktu Allah 

yang berarti 4.000 tahun ukuran waktu 

manusia, maka 4.000 tahun setelah 

Adam jatuh ke dalam dosa adalah 

waktunya Anak Domba Allah atau 

Yesus Kristus datang ke dunia sebagai 

bagian dari rencana tujuh-ribu-tahun 

Allah untuk menebus manusia dan 

memulihkan dunia pada kondisi Eden 

yang tak berdosa. Selama masa 

pelayanan-Nya di dunia, Yesus 

mempersiapkan dirinya dengan baik 

untuk menjadi Domba Paskah yang 

sesungguhnya.  

Sejak manusia jatuh ke dalam 

dosa, hewan kurban adalah makhluk 

hidup yang akhirnya dikorbankan dan 

mati untuk MENGGANTIKAN manusia yang mengorbankannya yang seharusnya mati akibat dosa. 

Demikian juga kedatangan Kristus ke dunia ini adalah untuk menjadi korban yang akan menggantikan 

posisi manusia yang seharusnya mengalami kematian kekal akibat dosa. Sebab kedatangan Yesus ke 

dunia ini adalah sebagai Anak Domba Allah, Ia akan menyerahkan nyawa-Nya melalui proses kematian 

yang sungguh mengerikan, dan akhirnya mencurahkan darah-Nya untuk membasuh dosa-dosa manuisa.  

Paskah selamanya menyatakan bahwa Allah menyelamatkan umat-Nya dari dosa melalui 

penumpahan darah. Kematian Yesus di kayu salib adalah substansi dari gambaran pengorbanan domba 

Paskah di Taurat Musa dan penggenapan pengorbanan hewan seperti yang Allah lakukan untuk 

menutupi dosa Adam dan Hawa. Pengorbanan Anak Domba Allah di kayu salib adalah puncak dari karya 

keselamatan Allah yang Ia telah rencanakan sesaat setelah manusia jatuh ke dalam dosa. PENYALIBAN 



YESUS ADALAH PENCURAHAN DARAH ANAK DOMBA ALLAH YANG AKAN MENGHAPUSKAN DOSA-DOSA 

MANUSIA UNTUK SELAMA-LAMANYA (Ef 1:7; 2:13).  

Seperti halnya Paskah adalah sebuah peristiwa penyelamatan anak-anak sulung Israel dari maut dan 

pembebasan besar-besaran orang Israel dari perbudakan Mesir, demikian juga Paskah Anak Domba 

Allah, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus, adalah sebuah peristiwa penyelamatan besar-besaran 

manusia dari maut dan pembebasan manusia dari perbudakan dosa. Paskah berarti pembebasan bagi 

seluruh dunia – pembebasan dari dosa dan kematian! Ketika Yesus menyerahkan hidup-Nya di kayu 

salib, Ia berteriak “Sudah selesai!” dan itu berarti rencana Allah untuk menebus manusia dari dosa 

selama 4.000 tahun telah terlaksana.   

Yesus telah menyelesaikan tugas-Nya menjadi Anak Domba Paskah yang memberikan pengampunan 

bagi siapa saja yang mau menerima-Nya melalui darah-Nya sendiri yang tak bernoda. Saudara dan saya 

adalah pendosa dan layak untuk dihukum selama-lamanya dalam api neraka, namun anugerah 

pengampunan Allah melalui pencurahan darah Yesus Kristus di kayu salib telah menghapuskan semua 

dosa-dosa kita sehingga kematian dan dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Sekarang Allah dapat 

mengampuni orang-orang yang beriman kepada Kristus karena harganya telah dibayar lunas.  

Paskah (Kristus) adalah peristiwa penting bagi kehidupan Saudara dan saya. Tanpa pengorbanan 

tertinggi Anak Domba Allah, kita akan terhilang selamanya! Oleh sebab itu betapa kita bersyukur buat 

anugerah-Nya yang besar itu. Ia patut kita sembah, taati dan kasihi. Ia, Yesus layak menerima kuasa, 

kemuliaan dan kehormatan untuk selama-lamanya. 

“Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, 

menurut kekayaan kasih karunia-Nya.” (Ef 1:7) 

5.  Tersisa 3 hari  

Taurat: Menurut ketetapan Taurat Musa, satu hari setelah perayaan hari raya Paskah (14 Nisan) 

maka besoknya (15 Nisan) ada satu perayaan yang disebut hari raya Roti Tidak Beragi. Dua perayaan 

tersebut adalah dua hari raya berbeda dan dilakukan di hari yang berbeda pula. Namun dalam 

perjalanannya, hari raya Paskah dan hari raya Roti Tidak Beragi akhirnya digabung menjadi satu ibadah 

dan perayaannya di lakukan di hari yang sama yaitu di hari Paskah atau di tanggal 14 Nisan. Akibatnya, di 

masa Tuhan Yesus, orang-orang Israel hanya mengetahui bahwa dua hari raya tersebut sebagai hari raya 

yang perayaannya dirayakan di hari yang sama. Perhatikan ayat berikut ini: 

Pada hari pertama dari hari raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba 

Paskah, murid-murid Yesus berkata kepada-Nya: “Ke tempat mana Engkau kehendaki kami pergi 

untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagi-Mu?” (Mrk 14:12) 

“Maka tibalah hari raya Roti Tidak Beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba 

Paskah.” (Luk 22:7) 

Dari dua ayat tersebut kita mengetahui bahwa setelah melewati 14 abad dari mulai ketetapan 

rangkaian Paskah diturunkan kepada Musa, perayaan Paskah dan Roti Tidak Beragi yang seharusnya  



 

merupakan dua perayaan yang 

berbeda dan dirayakan di hari yang 

berbeda, kini menjadi satu perayaan 

dan dirayakan di hari yang sama. 

Oleh sebab itu setelah perayaan 

Paskah maka terdapat selang waktu 

3 hari sebelum akhirnya orang-orang 

Israel bertemu dengan hari raya 

Buah Sulung.   

Substansi: Pada waktu Tuhan 

Yesus menyelesaikan tugas-Nya di 

kayu salib, itu terjadi di hari ke-14 

menurut ukuran waktu Allah, atau 

sama dengan tahun ke-14.000 ukuran waktu manusia setelah alam semesta ini diciptakan. Menurut 

gambaran perayaan hari raya Paskah, maka 

peta jaman akan berakhir di hari ke-17 

menurut ukuran waktu Allah atau bertepatan 

dengan gambaran hari raya Buah Sulung 

tanggal 17 Nisan. Oleh sebab itu, sebelum 

dunia ini berakhir dan karya keselamatan Allah 

selesai maka masih ada sisa waktu 3 hari Allah, 

atau sekitar 3.000 tahun dari saat Tuhan Yesus 

disalibkan hingga berakhirnya dunia ini.  

Tiga hari tersebut adalah 3.000 tahun 

untuk Tuhan Yesus menyelesaikan karya 

keselamatan Allah di dunia ini melalui Roh 

Kudus-Nya. Tiga hari terakhir dari karya 

keselamatan Allah tersebut akan dibagi 

menjadi 2 bagian, yaitu: 2 hari Tuhan Yesus 

akan bekerja, dan 1 hari, yaitu hari ke-3, Tuhan 

Yesus akan beristirahat atau berhenti dari 

pekerjaan-Nya. Mengapa hari di ke-3 Tuhan 

Yesus beristirahat? Karena di hari ke-3 

tersebut bertepatan dengan hari ke-7 dari 

minggu penebusan Allah. Seperti kita ketahui, 

hari ke-7 pada prinsip kerja Allah adalah hari 

Sabat, yaitu hari beristirahat. 

Jawab Yesus kepada mereka: “Pergilah 



dan katakanlah kepada si serigala itu: Aku mengusir setan dan menyembuh-kan orang, pada hari ini dan 

besok, dan pada hari yang ketiga Aku akan selesai.” (Luk 13:32) 

Tuhan Yesus pernah bernubuat bahwa Ia akan bekerja menyelamatkan manusia di “hari ini” dan 

“besok”, itu artinya setelah Tuhan Yesus disalibkan bangkit dan naik ke surga maka Tuhan Yesus akan 

bekerja menyelamatkan umat 

manusia selama 2 hari menurut 

ukuran waktu Allah, atau sekitar 

2.000 tahun menurut ukuran 

waktu manusia.  

Setelah Tuhan Yesus mati di 

kayu salib maka dunia memasuki 

jaman Gereja. Melalui Roh Kudus 

yang tinggal di dalam Gereja-Nya, 

Allah memanggil orang-orang di 

dunia ini untuk menerima 

keselamatan yang telah Allah 

rencanakan lama sekali. Kuasa Roh 

Kudus begitu nyata di 2.000 tahun 

jaman Gereja ini. Saat mereka 

yang percaya kepada Kristus dan 

menerima diselamatkan lalu menyerahkan kehidupannya kepada tuntunan dan kuasa Roh Kudus 

sebenarnya mereka sedang menjadikan Kristus sebagai mitra kerja sehingga dapat melakukan hal-hal 

seperti yang Yesus Kristus lakukan. Inilah prinsip “kerja” Kristus di 2 hari kerja pelayanan-Nya atas dunia 

ini. Ketika Ia masih di bumi, Yesus hanya dapat hadir di satu tempat pada satu waktu, tetapi sekarang, 

setelah Ia bermitra dengan Gereja-Nya, Ia dapat 

mengadakan berbagai pekerjaan-Nya melalui orang-

orang beriman di seluruh dunia ini. Melalui Gereja-Nya 

yang dipenuhi Roh Kudus, Injil diberitakan hingga ke 

seluruh dunia, banyak mujizat terjadi, setan-setan 

diusir, yang sakit disembuhkan, dan berbagai kuasa Roh 

Kudus dinyatakan. Ciri Gereja dimana Tuhan Yesus 

“bekerja” adalah Gereja yang di dalamnya terdapat 

tanda-tanda ajaib seperti itu. Firman Tuhan di dalam 

Alkitab berkata: 

“Aku berkata kepadamu: Sesungguh-nya 

barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan 

juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan 

pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. 

Sebab Aku pergi kepada Bapa.” (Yoh 14:12) 



“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) 

Jika telah genap “2 hari Tuhan Yesus bekerja” maka karya keselamatan Allah akan segera berakhir. 

Dan saat ini kita telah berada di penghujung dari waktu-waktu tersebut, yang artinya kita akan segera 

me-masuki hari ke-3 yang merupakan hari beristirahat (Sabat) atau yang kita kenal sebagai masa 1.000 

tahun damai. Dan setelah itu dunia ini akan berakhir. 

Mengapa substansi rangkaian perayaan hari raya Paskah untuk peta jaman berhenti di hari raya Paskah 

dan tidak diteruskan hingga hari raya Buah Sulung dan hari raya Shavuot (Pentakosta)? Karena setelah 

kematian dan kebangkitan Kristus (Paskah) maka peta jaman memasuki jaman Gereja selama 2 hari 

(2.000 tahun) dan kemudian dunia akan memasuki fase akhir jaman yaitu hari terakhir dari 7 hari 

penebusan Allah atau hari Sabat minggu penebusan Allah, atau yang kita kenal sebagai 1.000 tahun 

damai. Itu semua berbicara tentang akhir jaman, dan penetapan perayaan hari raya Paskah (hari-hari 

raya hujan awal) tidak mengambarkan atau menubuatkan tentang akhir jaman, ketetapan hari-hari raya 

hujan akhir atau rangkaian hari raya Rosh Hasanah-lah yang menggambarkan tentang akhir jaman (akan 

dibahas pada edisi yang akan datang). 

Ia datang segera!  

Nubuat pasti tergenapi! Gambarannya samar namun menyediakan pedoman penting untuk 

manusia memperhatikannya saat penggenapannya tiba. Nubuat tidak hanya digenapi secara umum, 

tetapi secara khusus, sesuai dengan rincian pernyataan nubuatnya. Secara khusus, nubuat hari raya 

perayaan Paskah telah menubuatkan dan memberikan bayangan tentang karya Allah akan keselamatan 

melalui Kristus di masa yang akan datang. Secara umum, nubuatan perayaaan Paskah menggambarkan 

karya penciptaan dan inisiatif awal dari karya penyelamatan Allah jauh sebelum Taurat ditulis. 

Saudara, umur dunia ini hanya tinggal sedikit lagi, sebab dunia ini akan segera berakhir. Dunia ini 

telah berjalan sedemikian menjauh dari waktu Allah menciptakannya, namun semakin mendekat dari 

waktu Allah akan mengakhirinya. Kita hidup di ujung dari akhir umur dunia ini. pemazmur berkata di 

dalam kitabnya: 

“Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini supaya kami menjadi orang yang berbudi.” (Mzm 

90:12, BIS) 

Sediakan waktu sejenak untuk kita merenungkan betapa singkatnya kita hidup. Jika Saudara 

belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat pastikan Saudara menerima-Nya dan 

mempersilahkan darah-Nya Yang Kudus membasuh dosa-dosa Saudara. Yesus tidak berdosa! Namun ia 

rela mati untuk menanggung dosa Saudara dan saya agar kita tidak usah dihukum. Jadikan Yesus Kristus 

sebagai Penyelamat kita dari dosa. Jika Saudara orang percaya, perhatikan bagaimana kita hidup! 

Apakah Saudara berjalan sesuai kehendak-Nya? Apakah Saudara menyediakan waktu berdoa dan 

membaca firman-Nya? Apakah hidup Saudara sudah menjadi saluran berkat bagi orang lain? Apakah 

orang lain akan melihat Kristus di dalam diri Saudara? Jika kita melihat peta jaman, waktu-waktu ke 



depan sangatlah singkat; hari ini, kedatangan Kristus akan semakin lebih dekat dibanding hari kemarin. 

IA DATANG SEGERA! (Vs.) 
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