
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesan Gembala 



MENGAPA TUHAN YESUS NAIK KE SURGA 
Shalom, 

Tidak terasa kita sudah berada di pertengahan tahun 2014. Kalau kita melihat Alkitab, 

ternyata bagian tengah daripada Alkitab itu adalah Mazmur 118. Sebelum Mazmur 118 ada 594 

pasal dan setelah Mazmur 118 ada 594 pasal. Dan kalau kita tambahkan maka 594+594=1188, 

sedangkan ayat yang menjadi titik tengahnya adalah Mazmur 118:8 (1188) yaitu “Lebih baik 

berlindung pada TUHAN dari pada percaya kepada manusia.” Dengan kata lain kita harus 

“BERHARAP HANYA KEPADA TUHAN.”  

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

pintu-pintu Mujizat!” Yang membukanya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memegang kunci 

Daud. Kalau Tuhan Yesus yang membuka tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya, kalau 

Tuhan Yesus yang menutup tidak ada seorangpun yang dapat membukanya. Syarat utama supaya 

pintu-pintu itu dibukakan adalah kita berharap hanya kepada Tuhan. 

CIRI-CIRI ORANG YANG BERHARAP KEPADA TUHAN  

1. Percaya kepada Firman Tuhan 

Saudara harus membaca, merenungkan, menghafalkan, memperkatakan serta melakukannya. 

Itulah ciri orang yang berharap hanya kepada Tuhan 

2. Rendah Hati 

Orang yang berharap kepada Tuhan tidak sombong. Apa yang mau disombongkan? Sebab kita 

tidak tahu apa-apa. Rahasia mengapa pintu bagi jemaat di Filadelfia dibuka oleh Tuhan adalah 

ketika Tuhan Yesus berkata, “Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa (artinya, mereka tidak 

bisa apa-apa), tetapi kamu menuruti Firman-ku dan tidak pernah menyangkal Nama-Ku.”  

Tuhan akan pangkas orang-orang yang sombong, karena Tuhan akan membuat kita menjadi 

kecil dan hanya Dia yang besar. 

3.  Mendapatkan Kekuatan yang Baru  

Mungkin Saudara dalam keadaan letih atau mengalami kelesuan di tahun 2014 ini,  berharaplah 

hanya kepada Tuhan sehingga Saudara dapat berlari namun tidak menjadi lesu dan berjalan tidak 

menjadi letih. 

4.  Rindu untuk mengerti Kehendak Tuhan  

Orang yang berharap kepada Tuhan akan selalu merindukan suara Tuhan dan lebih peka dalam 

menangkap kehendak-Nya pada zaman ini.  

Tuhan Yesus baik, dia sungguh baik dan sangat baik kepada kita. Tuhan Yesus mati karena 

dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian. Setelah itu 



selama 40 hari Tuhan Yesus mengunjungi murid-murid-Nya. Lebih dari 500 murid yang Dia 

kunjungi. Dia datang untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Dia mengunjungi Tomas yang sulit 

sekali percaya. Ketika Tuhan Yesus bangkit, Dia ‘spesial’ mengunjungi Tomas. Juga Petrus yang 

mengalami guilty feeling yang luar biasa karena menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam 

berkokok. Petrus mengalami siksaan yang luar biasa, tetapi justru kepada orang-orang yang seperti 

itu khusus Tuhan Yesus datang! Tuhan Yesus juga baik bagi kita semua.  

Selain itu selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri untuk membuktikan bahwa Dia 

hidup. Karena ketika itu diedarkan berita bohong, yaitu dusta Mahkamah Agama yang mengatakan 

bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit tetapi jenazah-Nya dicuri oleh murid-murid-Nya. Berita itu 

sampai saat ini masih beredar, karena itu ada sebagian orang yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus 

bangkit. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Karena Tuhan Yesus 

hidup, maka kita memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena Tuhan Yesus 

hidup, maka kita akan mengalami mujizat yang kreatif. 

Setelah 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya, tibalah saatnya 

Tuhan Yesus naik ke sorga. Alkitab mencatat bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, disaksikan 

oleh murid-murid-Nya. Mereka heran ketika melihat Tuhan Yesus semakin lama semakin tinggi 

hingga akhirnya secara perlahan tetapi pasti terangkat ke sorga. Tuhan Yesus tertutup awan, hilang 

dari pandangan mata lalu muncul lagi dan akhirnya hilang dari pandangan mata untuk seterusnya.  

Tiba-tiba ada 2 orang berpakaian putih yang berkata, “Hai orang-orang Galilea, mengapakah 

kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang 

kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga.” (Kisah Para Rasul 1:11) 

Dari ayat ini, kita dapat melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-murid-Nya, maka yang 

akan melihat Dia turun dari sorga itu juga murid-murid-Nya. Mereka yang melihat adalah orang-

orang yang ikut dalam pengangkatan. Karena itu Saudara harus menjadi murid jika mau ikut dalam 

pengangkatan yang mana waktunya sudah tidak lama lagi.    

TIGA ALASAN MENGAPA TUHAN YESUS NAIK KE SORGA 

Ada 3 alasan mengapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga? 

1. UNTUK MENYEDIAKAN TEMPAT BAGI KITA 

“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 untuk menyediakan tempat bagi kita. Tuhan Yesus memulai 

perkataannya dengan berkata, “Jangan gelisah hatimu....” Ini adalah penghiburan bagi kita sebab 

memang hidup di dunia ini banyak mengalami kegelisahan. Kesusahan, tekanan, disalahkan, 

dipersalahkan meskipun tidak salah, difitnah, itulah keadaan kita sekarang ini. Mungkin sakit 



penyakit datang, Tuhan katakan “Jangan gelisah 

hatimu.” Ini adalah penghiburan bagi kita semua 

sebab memang hidup di dunia ini banyak 

mengalami kegelisahan.  

Firman Tuhan katakan, “Jangan gelisah 

hatimu, percayalah kepada Allah Bapa dan 

kepadaKu juga.” Ditengah-tengah tekanan dan 

mungkin kita sudah tidak tahan lagi, jangan lupa 

bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi 

kekuatan kita. Kalau Saudara berpegang kepada itu, 

Saudara tidak butuh obat, tapi hadirat Tuhan akan 

membawa kesembuhan.  

2.  UNTUK MENJADI PENGANTARA BAGI KITA 

“Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan 

dengan sempurna semua orang yang oleh Dia 

datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa 

untuk menjadi Pengantara mereka.” (Ibrani 7:25) 

Tuhan Yesus berada di sorga untuk menjadi pengantara bagi kita. Dia menjadi pendoa 

syafaat. Dia sedang mendoakan kita semua supaya kita mendapatkan keselamatan secara 

sempurna. Kalau ada keselamatan secara sempurna, maka ada juga yang tidak selamat dan hampir-

hampir tidak selamat.  

a. Yang Tidak Selamat 

“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). Siapakah 

mereka ini? Ternyata mereka bukan orang Kristen yang biasa-biasa, tetapi para pelayan Tuhan. 

Bayangkan, mereka saja bisa tidak selamat! 

• Tidak penuh Roh Kudus (Matius 25:1-12) 

Apakah Saudara mengira bahwa 5 gadis bodoh itu adalah gambaran orang yang belum 

mengenal Tuhan? Bukan! Mereka semua adalah gambaran dari orang Kristen. Bayangkan mereka 

sama-sama membawa pelita, sama-sama sedang menantikan kedatangan Mempelai Pria, tetapi 

mengapa kelima gadis itu disebut bodoh? Karena mereka kehabisan minyak! 5 gadis yang bijaksana 

mempunyai persediaan minyak, jadi minyaknya ada terus. Ketika mereka semua menunggu karena 

Mempelai Prianya tidak datang-datang, mereka semua mulai tertidur. Mungkin bisa juga ada yang 

tertidur secara rohani, lalu tiba-tiba ada suara, “Mempelai Pria datang! Songsonglah Dia!” 



Kesepuluh gadis itu terkejut serta mempersiapkan pelita mereka. Yang bijaksana akan menambah-

kan minyak kepada pelitanya yang hampir habis minyaknya sehingga pelitanya bisa menyala 

kembali, sedangkan yang bodoh kehabisan minyak. Yang bodoh minta bantuan kepada yang 

bijaksana, “Pinjamkan kami minyak!” Tetapi yang bijaksana menjawab, “Tidak bisa, persediaan 

kami tidak cukup. Kamu pergi membeli saja.” Begitu mereka membeli, Mempelai Pria-nya datang 

dan pintu ditutup. Lima gadis bodoh yang tertinggal hanya bisa berteriak-teriak, “Tuhan, bukakan 

kami pintu!” dan Tuhan berkata, “Aku tidak pernah mengenal kamu!” Lima gadis bodoh itu 

akhirnya tertinggal sedangkan 5 gadis yang bijaksana itu masuk sorga. 

Minyak berbicara tentang Roh Kudus. Jadi Saudara harus senantiasa dalam kondisi siap 

siaga dan penuh dengan Roh Kudus. Orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus: 

• Kurang suka berdoa 

• Kurang suka membaca Alkitab 

• Kurang suka pergi beribadah 

• Lebih suka berpesta pora bersama dengan teman-teman. 

• Free sex, dan sebagainya... 

Saudara harus cepat sadar, sebab kalau itu dibiarkan Saudara akan terus ditarik Iblis dan 

nanti pada saat ada suara, “Hei, Mempelai Pria datang! Tuhan Yesus datang... Tuhan Yesus datang!” 

Untuk kembali kepada standar awal dimana kita bisa ikut dalam pengangkatan, sudah tidak ada 

waktu lagi! Seperti Gadis bodoh itu tersadar dan berusaha pergi membeli minyak, tetapi waktunya 

sudah tidak cukup lagi karena Sang Mempelai Pria sudah datang dan pintu telah tertutup! Kalau 

Saudara mau berharap kepada Tuhan, maka satu cirinya lagi adalah menjaga agar selalu dalam 

kondisi penuh Roh Kudus. Dosa, iri hati kepada orang lain, kepahitan dan sebagainya adalah faktor 

yang menghambat untuk tidak penuh dengan Roh Kudus. Ini harus segera diselesaikan.  

• Tidak Melipatgandakan Talenta (Matius 25:14-30) 

Pada perumpamaan ini ada hamba-hamba yang diberikan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta, 

setelah itu tuannya pergi. Hamba disini berbicara tentang kita semua yaitu orang-orang yang sudah  

mengenal Tuhan Yesus atau Kristen. Mereka semua diberi talenta yang berbicara tentang 

kemampuan, waktu, sumber daya, kesempatan untuk melayani Tuhan dan kita semua sudah 

diberikan hal tersebut. Sebenarnya apa yang Dia harapkan setelah memberikan 5 talenta, 2 talenta 

dan 1 talenta kepada hamba-Nya? Yang Dia harapkan adalah talenta tersebut dilipat-gandakan. 

Kalau diberi 5 talenta harus kembali menjadi 10 talenta, kalau diberi 2 talenta harus kembali 

menjadi 4 talenta. Dan itulah yang terjadi. Dia berkata, “Ayo kalian semua masuk, ikutlah dalam 

kebahagiaan Tuanmu.” Tetapi kepada hamba yang diberi 1 talenta, dia masih tetap tinggal 1 talenta 

sehingga Tuannya itu marah dan berkata, “Campakkan hamba yang tidak berguna ini ke dalam 

kegelapan yang paling gelap di mana terdapat ratap dan kertak gigi!” Kira-kira dimanakah tempat 

itu? Neraka. Tuhan Yesus ada di sorga dan Dia menjadi pendoa syafaat bagi kita semua supaya 

jangan sampai kita tidak selamat seperti ini.  



 

b. Yang Hampir-hampir Tidak Selamat 

“Sesuai dengan kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang 

ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. 

Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan, bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena 

tidak ada seorangpun yang dapat meletakkan dasar lain dari pada dasar yang telah diletakkan, 

yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu 

permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan 

nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan 

bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun 

seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita 

kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api.” (I Kor 3:10-15) 

Saudara, kita membangun hidup ini dengan dasar Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi 

pertanyaan bagi kita semua adalah kita membangun hidup ini dengan bahan apa? Emas, perak, batu 

permata ataukah kayu, rumput kering atau jerami? Sekali kelak itu semua akan diuji dengan api. 

Kalau tahan uji atau tahan api seperti emas, perak, emas atau batu permata, itu akan mendapat 

upah. Sedangkan yang kayu, rumput kering dan jerami maka itu akan terbakar, namun karena 



kebaikan Tuhan, orang yang 

mengalami kerugian itu tetap selamat 

tetapi seperti keluar dari dalam api. 

Inilah yang dikatakan hampir-hampir 

tidak selamat. Memang dia selamat, 

tetapi jika tergelincir sedikit saja, 

maka dia tidak akan selamat. Itu 

semua terserah kita, masih untung 

kalau kita masuk sorga, tetapi yang 

dikuatirkan adalah seperti apa yang 

dilihat oleh Choo Thomas dimana ia 

melihat banyak orang Kristen berada 

di luar pagar dan terlihat hanya 

tertunduk seperti orang yang 

kehilangan akal dan lubang neraka ada 

di dekat mereka. Tuhan berkata, 

“Nanti pada hari penghakiman akan 

banyak dari mereka yang masuk ke 

lubang neraka itu.” Tuhan Yesus di 

sorga selalu menjadi Pengantara yang 

berdoa bagi kita semua supaya kita 

selamat secara sempurna. 

 

 

 

c. Keselamatan Yang Sempurna 

“Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan 

kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan 

penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada 

kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua 

orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya 

menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barangsiapa 

tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa, bahwa dosa-dosanya yang 

dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya 

panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah 

tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki 

Kerajaan kekal, yaitu Kerajaan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus.” (I Petrus 1:5-11) 

Tuhan Yesus berdoa bagi supaya kita semua mendapatkan keselamatan yang sempurna. 

Tetapi ingatlah, beusahalah sungguh-sungguh! Sekarang banyak pengajaran begini, “Saudara tidak 



perlu stress, Saudara sudah selamat. Jangan dibebani pikiran yang menuduh Saudara terus.” 

Mendengar pengajaran seperti ini mungkin enak, tetapi Firman Tuhan katakan, “Berusahalah 

sungguh-sungguh!” arti berusaha sungguh-sungguh itu ada beban! Kalau yang seperti itu menjadi 

Kristen itu sungguh enak “Tidak apa-apa, saya melakukan apa pun Tuhan mengasihi saya dan saya 

pasti selamat!” Tetapi Firman Tuhan tidak mengatakan demikian, sebaliknya Firman Tuhan 

berkata, “Kamu harus berusaha sungguh-sungguh!” 

 Jadi orang Kristen itu bukan santai-santai saja, seolah-olah jangan sampai kita dibebani 

oleh sesuatu hal. Kalau hanya santai itu sangat berbahaya karena itu akan membawa kita masuk 

neraka! Tambahkanlah kepada ketekunan, kesalehan artinya hidup kudus dan ini juga harus 

diusahakan sungguh-sungguh. Tambahkanlah kesalehan dengan kasih kepada saudara-saudara 

seiman. Untuk mengasihi saudara seiman ini perlu sungguh-sungguh juga. Kita harus membantu 

mereka yang berkekurangan, tetapi kadang-kadang dalam membantu ini perlu dua belah pihak, 

sebab kadang-kadang yang dibantu itu ‘tidak tahu diri’. Sepertinya kita yang berhutang kepada dia. 

Tetapi sebaliknya apa karena kita merasa disakiti sehingga kita tidak mau membantu? Yang seperti 

itu tidak boleh! Sebab kita tetap harus membantu, karena kita harus berusaha dengan sungguh-

sungguh. Kalau menghadapi orang yang seperti itu, jangan berhenti untuk memberi. Tetaplah 

memberi, meskipun kadang-kadang hati tidak rela. Sebaliknya bagi yang menerima itu juga harus 

banyak mengucap syukur dan jangan menuntut yang seperti itu.       

3.  Agar Roh Kudus Dicurahkan 

Alasan ketiga mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga adalah karena Tuhan Yesus akan 

mengutus Penghibur, yaitu Roh Kudus. Pesan Tuhan Yesus sebelum Dia terangkat ke sorga adalah 

Kisah Para Rasul 1:8 “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.” Yerusalem bisa diartikan di antara keluarga, Yudea bisa diartikan di antara orang-orang 

seiman, Samaria bisa diartikan di antara orang- orang bukan seiman dan sampai ke ujung bumi. 

Setelah berpesan Tuhan Yesus naik ke sorga, lalu apa yang dilakukan oleh murid-murid-Nya? 

Sekitar 120 murid berkumpul di Yerusalem, di kamar loteng (upperoom), mereka bertekun dengan 

sehati dalam doa bersama-sama.  

Pada hari yang kesepuluh, pada hari Pentakosta tiba-tiba terdengarlah bunyi seperti tiupan 

angin keras. Mereka semua lebih sungguh-sungguh lagi berdoa dan tiba-tiba tampaklah lidah-lidah 

seperti nyala api yang hinggap di kepala mereka masing-masing dan mereka penuh dengan Roh 

Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh 

itu untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. 

Setelah itu mereka dipakai menjadi saksi Yesus yang luar biasa. Syarat utama kalau Saudara 

mau dipakai untuk menjadi saksi Yesus adalah Saudara harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanda awal 

orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Kalau baptisan Roh Kudus itu sekali 

seumur hidup, tetapi dipenuhi dengan Roh Kudus itu berkali-kali. Jadi pada waktu dibaptis dengan 

Roh Kudus, dia penuh dengan Roh Kudus dan mulai berbahasa roh, tetapi dalam menjalani hidup 

ini, orang itu bisa tidak penuh Roh Kudus. Contohnya seperti 5 gadis bodoh tadi.  



Jika Saudara saat ini dalam kondisi yang tidak penuh dengan Roh Kudus, sekarang Saudara 

minta kepada Tuhan supaya dipenuhi dengan Roh Kudus sampai roh mu menyala. Jika Saudara 

belum dibaptis dengan Roh Kudus dan Saudara belum pernah berbahasa roh, Saudara rindu untuk 

dibaptis Roh Kudus, ini saat yang tepat untuk memintanya. Saudara akan dipenuhi dengan Roh 

Kudus dan mulai berbahasa roh. 

PENTAKOSTA KETIGA  

Sekarang ini kita berada di Pentakosta yang ketiga. Habakuk 2:14 “Sebab bumi akan penuh 

dengan pengetahuan tentang kemuliaan TUHAN, seperti air yang menutupi dasar laut.”  

Lima hal yang perlu diperhatikan saat Pentakosta ketiga terjadi: 

1.  Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa 

2. Tiga generasi akan dipakai Tuhan secara luar biasa (anak-anak, pemuda dan orang tua) 

3. Goncangan-goncangan terjadi secara dahsyat 

4.  Penuaian jiwa besar-besaran akan terjadi 

5. Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua 

Rev. Bill Hamon pada tahun 1992 diberi penglihatan oleh Tuhan tentang kemungkinan akan 

terjadi perang dunia ketiga, tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Itu diperkirakan tahun 1996-2006, 

dimana ada beberapa negara yang berkomplot untuk terjadinya hal itu. Beliau lalu bertanya kepada 

Tuhan “Apa yang harus saya perbuat?” Ternyata Tuhan mengirim-kan 2 orang hamba Tuhan besar 

kepadanya dalam waktu yang berlainan namun isi pesannya sama, dia disuruh pergi ke bangsa-

bangsa di wilayah Pasifik. Dia melakukan research tentang bangsa-bangsa di kawasan Pasifik, dan 

akhirnya dia mendapatkan negara-negara yang dimaksudkan, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, 

Hawaii, North California dan banyak negara lainnya. Apa selanjutnya yang dia lakukan? Dia pergi 

mengumpulkan hamba-hamba Tuhan serta mengajak mereka untuk berdoa sampai dengan tahun 

2.000. Kalau kita sudah meresponi dengan benar itu tidak akan terjadi. Tetapi kalau reponnya tidak 

benar apa boleh buat jika itu terjadi. Biarlah kita semua memiliki respon yang benar. Amin. (Sh) 

Pesan Gembala. Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo 

 

 

 

 

 

 



ARTI NUBUATAN 

7 HARI RAYA BAGSA ISRAEL 

Allah telah menetapkan tujuh hari raya untuk membimbing bangsa Israel menjalani abad-

abad hingga Mesias datang. Tapi lebih dari itu, ternyata penetapan tujuh hari raya adalah untuk 

menuntun semua orang kepada Kristus sang Mesias. Dengan mempelajari tujuh hari raya bangsa 

Israel, kita akan mengerti rencana Allah sesungguhnya bagi manusia. Jika rangkaian hari raya 

Paskah menjelaskan dan menggambarkan tindakan-tindakan Allah dalam mempersiapkan 

kedatangan Kristus yang pertama untuk menyelamatkan umat manusia; maka ada satu lagi 

penetapan rangkaian hari raya yang akan menolong manusia mengerti tentang masa yang akan 

datang, yaitu nubuatan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali dan sedikit gambaran tentang 

akhir dari dunia berkenaan dengan karya penyelamatan terakhir Kristus terhadap bangsa 

Israel/orang Yahudi secara jasmani. 

HUJAN AWAL DAN HUJAN AKHIR 

Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang rangkaian tujuh hari raya bangsa Israel 

yang terakhir, yaitu hari raya Rosh Hashanah atau yang disebut juga sebagai hari raya “hujan 

akhir”, kita harus mengerti terlebih dahulu tentang pengertian istilah “hujan awal” dan “hujan 

akhir.” Sebab kita harus ingat bahwa sistem penanggalan orang Yahudi terbagi menjadi dua sistem 

penanggalan, yaitu: sistem penanggalan sipil (yang awal penanggalannya jatuh pada tanggal 1 

Tisyri) dan sistem penanggalan rohani/agama (yang awal penanggalannya jatuh pada tanggal 1 

Nisan). Hal tersebut mengakibatkan istilah “hujan awal” dan “hujan akhir” pun harus kita pisahkan 

untuk menjelaskan musim di dua sistem penanggalan yang berbeda. Berdasarkan dua penanggalan 

yang berbeda tersebut, maka istilah “hujan akhir” dan “hujan awal” memiliki dua arti, yaitu arti 

secara harafiah yaitu sebuah istilah “musim hujan” sungguhan yang terjadi pada sistim 

penanggalan sipil, dan berikutnya adalah arti secara rohani yang digambarkan dengan sistem 

penanggalan rohani.  

Berikut adalah penjelasan pengertian secara harafiah dan secara rohani mengenai hujan 

awal dan hujan akhir:  

A. Pengertian hujan awal dan hujan akhir secara harafiah 

Saat bangsa Israel tiba di tanah Kanaan, mereka menempati daerah yang memiliki siklus musim 

yang sangat stabil. Oleh karenanya, sekalipun orang Israel memakai kalender yang telah memiliki 

nama-nama bulan yang tetap namun mereka cenderung menyebut bagian-bagian tahun dengan 

nama musim, seperti: musim menuai (Kej 30:14), musim panen (Ams 25:13), musim menuai jelai 

(Rut 1:22), musim dingin (Yoh 10:22), musim kemarau (Ams 30:25) atau musim hujan (Ezr 10:13), 

itu dikarenakan setiap musim jatuh di tanggal yang sama di tiap tahunnya. 

Di tanah Israel, mayoritas tanahnya adalah tandus, sehingga untuk pertanian orang-orang Israel 

sangat bergantung pada turunnya hujan untuk mengairi lahan-lahan pertanian mereka. Dan untuk 

turunnya hujan orang Israel sangat bergantung kepada Allah mereka dan pada prilaku kesetiaan 



mereka terhadap Allah (Yer 5:24; Ul 11:13-14). Jika mereka hidup dalam penyembahan yang benar 

kepada Allah maka hujan akan turun pada waktunya (Yl 2:23), namun jika mereka berpaling dari 

Allah mereka yang benar untuk kemudian menyembah allah-allah lain maka hujan pun behenti, 

sekalipun di musim penghujan (Yer 5:24-25). Seperti yang terjadi saat Israel dipimpin oleh raja 

Ahab yang menyembah dewa Baal, mereka mengalami kekeringan dan tidak menerima hujan 

selama 3,5 tahun (Yak 5:17). 

 

 



Saat musim hujan tiba, maka musim hujan akan terjadi dalam waktu yang cukup panjang yaitu 

hampir 7 bulan, yang diawali turunnya hujan di awal tahun sipil, yaitu di bulan Tisyri. Oleh karena 

hujan tersebut terjadi di awal tahun (sipil) dan merupakan hujan awal (pertama) sebelum 

kemudian memasuki musim hujan dan dingin, maka hujan tersebut disebut sebagai hujan awal. 

Setelah itu, sekalipun tidak setiap hari, maka hujan akan terus turun hingga Israel memasuki musim 

dingin yang dalam waktu-waktu tertentu akan disertai turunnya salju. Setelah musim dingin 

hampir selesai maka musim hujan yang beberapa waktu lalu belum selesai akan kembali turun 

membasahi tanah-tanah Israel untuk mengakhiri musim hujan sebelum kemudian Israel akan 

memasuki musim panas, oleh sebab itu hujan ini disebut sebagai hujan akhir yaitu hujan yang 

terakhir dari musim hujan. Berbeda dengan hujan awal, hujan akhir ini curah hujannya lebih besar, 

dan setelah itu maka musim hujan akan segera berakhir dan digantikan oleh musim panas. 

Inilah pengertian secara harafiah tentang istilah “hujan awal” dan “hujan akhir” bagi orang 

Israel, yaitu sebuah istilah yang benar-benar mengandung arti hujan yang turun di awal musim 

hujan dan hujan yang turun di akhir musim hujan. 

B.  Pengertian hujan awal dan hujan akhir secara rohani 

Seperti telah kita lihat pada edisi-edisi sebelumnya, saat Tuhan menetapkan tujuh hari raya-

Nya kepada bangsa Israel, pertama-tama Tuhan mengubah sistem penanggalan sipil yang awal 

tahunnya jatuh pada tanggal 1 Tisyri menjadi sistim penanggalan rohani yang awal tahunnya jatuh 

pada tanggal 1 Nisan. Perubahan ini merupakan perubahan besar bagi perjalanan rohani bangsa 

Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Melalui perubahan ini, Allah ingin bangsa Israel lebih 

memperhatikan hal-hal rohani dari setiap ketetapan atau hukum yang Allah berikan kepada 

mereka. 

Sebagai manusia, bangsa Israel menerima hujan awal dan hujan akhir sebagai berkat jasmani 

mereka yang akan mengairi tanah-tanah pertanian hingga akhirnya tanaman-tanaman mereka 

menghasilkan hasil tanah dan menghidupi mereka. Selain berkat jasmani, Allah juga ternyata telah 

menyiapkan berkat rohani bagi bangsa Israel yaitu “hujan awal” dan “hujan akhir”. Ayub pernah 

berkata tentang Allah:  

“Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, ...” (Ayb 33:14a). 

Selain melalui ketetapan hari raya dan hukum, ternyata Allah berbicara (termasuk 

bernubuat) kepada bangsa Israel melalui banyak cara, yang salah satunya melalui musim-musim. 

Musim hujan yang bangsa Israel terima, yang di awali dengan hujan awal kemudian diakhiri dengan 

hujan akhir, mengandung arti nubuatan tentang pekerjaan Allah di masa depan melalui Roh Kudus-

Nya. Tuhan pernah bernubuat melalui nabi Yesaya dengan berkata: 

“Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat 

yang kering. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas keturunan-mu, dan berkat-Ku ke atas anak 

cucumu.” (Yes 44:3) 

Dari ayat tersebut kita dapat mengerti bahwa kata “hujan lebat” yang akan Tuhan curahkan 

kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain adalah kata kiasan yang mengandung arti rohani 



tentang “pencurahan Roh-Ku yaitu pencurahan Roh Kudus di hari-hari terakhir. Namun “hujan 

lebat” seperti apa yang dimaksud? Nabi Hosea menjelaskan lebih spesifik tentang hujan yang 

dimaksud dari pencurahan Roh Kudus yang akan melanda manusia, yaitu seperti dua hujan yang 

terjadi di tanah Israel: “hujan akhir” dan “hujan awal”: 

 

“Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal TUHAN; Ia pasti muncul 

seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan, seperti hujan pada akhir musim yang 

mengairi bumi.” (Hos 6:3) 

Melalui ayat di atas, Tuhan menggambar-kan bahwa pencurahan Roh Kudus-Nya akan 

terjadi dalam dua gelombang seperti dua gelombang hujan yang terjadi di Israel, yaitu gelombang 

pertama seperti hujan awal yang intensitas hujannya tidak begitu besar dan kemudian disusul 

dengan hujan akhir yang intensitas hujannya sangat deras (double portion / porsi ganda). Jika 

demikian, kapan pencurahan gelombang pertama dari Roh Kudus terjadi? Para peneliti Alkitab 

sepakat bahwa gelombang pertama (“hujan awal”) dari pencurahan Roh Kudus terjadi pada saat 

pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta yang turun terhadap murid-murid Tuhan Yesus di kamar 

loteng, kemudian dari murid-murid-Nya tersebut Roh Kudus menyebar ke seluruh dunia seperti 

yang Tuhan Yesus katakan sebelum Ia naik ke surga: 

“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) 



Inilah penggenapan “hujan awal” atau pencurahan mula-mula dari Roh Kudus yang akan 

melanda dunia ini. Kemudian mengenai pencurahan Roh Kudus yang kedua, para peneliti Alkitab 

percaya bahwa gelombang pencurahan Roh Kudus tersebut (“hujan akhir”) akan terjadi di hari-hari 

terakhir atau di akhir jaman seperti yang di tulis dalam Yoel 2:23-32: 

 

“Hai bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena TUHAN, Allahmu! Sebab telah 

diberikan-Nya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkan-Nya kepadamu 

hujan, hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu ... Kemudian dari pada itu akan 

terjadi, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki 

dan perempuan akan bernubuat; orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu 

akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan 

akan Kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu...” (Yl 2:28-32) 

Hubungan antara hujan awal dan hujan akhir dengan 7 hari raya bangsa Israel. 

Dari penjelasan tentang pengertian hujan awal dan hujan akhir secara rohani maka kita 

akan menemukan bahwa “hujan awal” (Pentakosta) terjadi pada saat penggenapan rangkaian 

perayaan Paskah Taurat, yaitu saat perayaan Paskah dimana Tuhan Yesus disalibkan. Mengapa 

demikian? Karena pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada hari Pentakosta (“hujan awal”) masih 

terjadi di dalam rangkaian perayaan hari raya Paskah pada waktu Tuhan Yesus disalibkan (lihat 



edisi 187). Pencurahan Roh Kudus yang terjadi di kamar loteng tepat terjadi di hari raya Shavuot 

yang merupakan hari raya penutup dari rangkaian hari raya Paskah sewaktu Tuhan Yesus 

disalibkan. Sedangkan “hujan akhir” atau pencurahkan Roh Kudus porsi ganda akan terjadi di akhir 

jaman yaitu saat penggenapan dari nubuatan ketetapan rangkaian hari raya Rosh Hashanah. 

Seperti halnya hujan akhir secara harafiah yang turun lebih besar dibandingkan hujan awalnya, 

maka hujan akhir secara rohani yaitu pencurahan Roh Kudus yang akan terajdi di akhir jaman pun 

akan tercurah lebih besar (porsi ganda). 

II. RANGKAIAN PERAYAAN HARI RAYA PENIUPAN NAFIRI / ROSH HASHANAH 

Pada dua edisi yang lalu kita telah melihat bagaimana penetapan perayaan hari raya Paskah 

menggambarkan kerumitan yang luar biasa dan sekaligus kesederhanaan yang agung dari rencana 

penyelamatan Allah bagi umat manusia. Rangkaian perayaan Paskah menggambarkan atau 

menubuatkan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama, dan kesemuanya telah 

tergenapi dan terbentang di belakang kita. Pada edisi kali ini, kita akan mempelajari tentang 

ketetapan rangkaian perayaan hari raya Rosh Hashanah atau hari raya peniupan nafiri yaitu 

rangkaian hari raya yang menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk yang kedua kali, 

dan ini belum tergenapi, namun demikian penggenapannya sudah di depan mata dan sudah sangat 

dekat.  

Secara harafiah hari raya Rosh Hashanah bertepatan dengan hujan awal, namun secara 

rohani hari raya Rosh Hashanah adalah merupakan penggenapan dari nubuatan hujan akhir yang 

akan terjadi di akhir jaman seperti yang diucapkan nabi Yoel (Yl 2:23) dan nabi Hosea (Hos 6:3).  



Berikut ini adalah penetapan rangkaian perayaan hari raya Rosh Hashanah sewaktu bangsa Israel 

keluar dari Mesir dulu: 

5. Hari raya Peniupan Nafiri / Rosh Hashanah 

“Katakanlah kepada orang Israel, begini: Dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal satu bulan 

itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni 

hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat dan kamu harus 

mempersembahkan korban api-apian kepada TUHAN” (Im 23:23-25) 

Taurat: Sebagai Allah yang selalu menguduskan masa-masa ketujuh, seperti: hari ketujuh, 

minggu ketujuh atau tahun ketujuh, adalah logis bahwa bulan ketujuh juga Allah kuduskan. Saat 

bangsa Israel berada di padang gurun, Allah memerintahkan mereka untuk mengadakan perayaan 

hari raya dengan cara menguduskan hari pertama pada bulan ketujuh (1 Tisyri). Perayaan tersebut 

dilakukan dengan melakukan pertemuan kudus, mempersembah-kan korban dan Sabat. Hari raya 

tanggal pertama bulan ketujuh tersebut harus ditandai dengan peniupan serunai. Serunai adalah 

sebutan lain untuk nafiri, sangkakala, terompet atau shofar, dan hari raya ini lebih dikenal dengan 

sebutan “hari raya Peniupan Nafiri”. Hari raya ini akan mengawali rangkaian hari raya hujan akhir 

yang akan diikuti dengan hari raya Yom Kippur (Hari Pendamaian) yang jatuh pada tanggal 10 

Tisyri dan di akhiri dengan hari raya Sukkot (hari raya Pondok Daun) pada tanggal 15 Tisyri. 

Sebelum masa penawanan orang-orang Yahudi di Babel, hari raya Peniupan Nafiri tidak 

dikenal sebagai Rosh Hashanah. Sekalipun orang-orang Israel modern lebih merayakan hari raya 

Peniupan Nafiri/Rosh Hashanah sebagai perayaan Tahun Baru Yahudi, namun perlu dicatat bahwa 

sejak awal Allah tidak pernah menyebutkan hari raya Peniupan Nafiri (1 Tisyri) sebagai perayaan 

Tahun Baru Yahudi. Sejak bangsa Israel keluar dari Mesir tahun baru yang diakui oleh Allah adalah 

1 Nisan. Perayaan tahun baru pada tanggal 1 Tisyri kembali dirayakan sekitar tahun 70 M, yaitu 

tidak lama setelah penghancuran Bait Allah yang kedua. Perayaan tersebut disebut sebagai Rosh 

Hashanah, atau yang artinya “kepala dari Tahun”. Sejak saat itulah mengapa perayaan hari raya 

Peniupan Nafiri lebih dikenal sebagai hari raya Rosh Hashanah atau Tahun Baru Yahudi. Akibatnya, 

arti dari hari raya ini sebenarnya sudah rancu, arti dari hari raya Peniupan Nafiri yang berdasarkan 

ketetapan hukum Taurat dengan arti hari raya Peniupan Nafiri modern yang lebih dikenal sebagai 

Rosh Hashanah/Tahun Baru Yahudi sudah sangat berbeda. Namun demikian, esensi utamanya 

masih sama, yaitu hari raya ini dirayakan sebagai hari raya Peniupan Nafiri. Itu berarti sekalipun 

pengertian hari raya Peniupan Nafiri di Perjanjian Lama (Taurat) dan hari raya Peniupan Nafiri 

modern sudah berbeda, namun keduanya membawa pesan yang penting sebagai waktunya 

peniupan nafiri. 



Pada masa Perjanjian 

Lama, nafiri/shofar hanya 

digunakan dalam peristiwa-

peristiwa yang khidmat. Suara 

shofar sangatlah nyaring di Sinai 

sehingga semua orang yang 

mendengarnya gemetar. Bunyi 

shofar digunakan sebagai tanda 

pergantian raja, penanda awal 

dari perang, pengumuman hari 

raya atau tanda untuk 

memanggil dan mengumpulkan 

orang-orang Israel dalam sebuah 

pertemuan kudus atau ibadah. 

Pertemuan kudus ini bukan hal 

yang sembarangan, sebab dalam 

pertemuan kudus tersebut 

biasanya Allah Maha Kudus hadir 

di tengah-tengah pertemuan tersebut, sehingga suara nafiri memperingatkan orang-orang Yahudi 

akan fakta bahwa mereka harus selalu dalam keadaan kudus sehingga siap untuk sebuah panggilan 

kudus menghadap Allah. Pertemuan kudus dengan Allah memiliki konsekuensi bagi mereka yang 

tidak kudus, sebab mereka harus bertanggung jawab atas setiap pikiran, perkataan dan perbuatan, 

sehingga hari raya Peniupan Nafiri sering juga diartikan sebagai Yom HaDin, atau Hari 



Penghakiman. Bukan suatu kebetulan bahwa hari raya Peniupan Nafiri jatuh pada saat masa 

Teshuvah hampir berakhir. Teshuvah, yang artinya “berbalik dan menyesal”, adalah masa istimewa 

yang berlangsung selama 40 hari yang dimulai pada tanggal 1 Elul (bulan keenam) dan berakhir 

bertepatan dengan hari Yom Kippur pada tanggal 10 Tisyri, dan pesan pada masa itu adalah: 

Bertobat sebelum hari raya Peniupan Nafiri, jangan tunda! Atau Anda akan mendapati diri Anda 

tidak siap untuk berdiri dihadapan Allah. 

Nubuat: Hari raya Peniupan Nafiri adalah nubuatan untuk sebuah kejadian di masa yang 

akan datang tentang pengangkatan (rapture): 

“Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan 

sangkakala (nafiri) Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang 

mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit; sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, 

akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. 

Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.” (I Tes 4:16) 

Sementara keempat perayaan Paskah jatuh pada waktu yang berdekatan, maka satu musim 

harus dilewati sebelum akhirnya bangsa Israel bertemu dengan rangkaian perayaan hari raya 

Peniupan Nafiri. Jarak antara rangkaian perayaan Paskah dengan rangkaian perayaan Rosh 

Hashanah adalah cukup jauh, yaitu hampir empat bulan. Jarak empat bulan tersebut diawali oleh 

perayaan hari raya Shavuot (Pentakosta) dan kemudian barulah bertemu hari raya Rosh Hashanah, 

jarak tersebut adalah gambaran dari periode yang cukup panjang dari masa anugerah yang kita 

hidupi sekarang ini, atau yang lebih dikenal sebagai jaman Gereja. 

Peristiwa yang mengawali jaman anugerah/jaman Gereja  adalah pencurahan Roh Kudus di 

kamar loteng (Pentakosta) dan akan diakhiri oleh peristiwa pengangkatan Gereja-Nya (rapture). 

Dari semua gambaran perayaan hari raya bangsa Israel, rangkaian perayaan peniupan Nafiri adalah 

rangkaian perayaan yang waktu nubuatan tidak dapat ditentukan dengan pasti. Periode yang tidak 

bisa dihitung tersebut adalah periode antara turunnya Roh Kudus dan kedatangan-Nya kembali. Ini 

adalah saat dimana kita harus menunggu dengan sabar malaikat meniup nafiri Allah yang akan 

memanggil Gereja-Nya untuk berkumpul ke Perjamuan Kawin Anak Domba di awan-awan.  

Rosh Hashanah adalah sebuah gambaran tentang pengangkatan Gereja, sebuah peristiwa yang 

tidak dapat diprediksi namun “sudah sangat dekat, sudah di ambang pintu” (Mat 24:33) dan hari 

tersebut akan ditandai oleh suara tiupan nafiri malaikat Allah... 

Jika kita memperhatikan setiap gambaran dari rangkaian hari raya Peniupan Nafiri (Rosh 

Hashanah) maka kita akan menemukan sebuah urutan dari gambaran yang jelas tentang apa yang 

akan terjadi di hari-hari terakhir... 

Teshuvah  

Teshuvah adalah kata Ibrani yang berarti “berbalik atau menyesal”, yang berasal dari kata 

shuv yang artinya “bertobat”. Dalam hukum Yahudi, jika seseorang melakukan tindakan 

terlarang/berdosa, ia dapat diampuni dari dosa tersebut jika ia melakukan teshuvah, yaitu: 



Menyesali, mengakui dosanya dengan kerendahan hati, berdoa untuk penebusan dan meninggalkan 

dosa tersebut.  

 

 

 

 

 

Teshuvah. 

“Berbalik 

dan 

menyesal” 

 

 

 

 

 

Teshuvah bisa dilakukan setiap hari, namun teshuvah lebih diintensifkan pada hari-hari 

sebelum hari raya Rosh Hashanah dan Yom Kippur. Teshuvah menjadi waktu istimewa selama 40 

hari penuh, yaitu: 30 hari sebelum hari raya Rosh Hashanah atau 40 hari sebelum hari raya Yom 

Kippur. Selama 30 hari masa teshuvah sebelum hari Rosh Hashanah, suara nafiri diperdengarkan 

SETIAP HARI sebagai peringatan bahwa hari raya Rosh Hashanah sudah dekat! Dengan bunyi sofar 

yang dikumandangkan setiap hari, diharapkan akan membangkitkan dan mendorong orang Yahudi 

untuk menyelidiki kelakuan mereka dan bertobat sebelum terlambat. 

Arti rohani: Pesan teshuvah (pertobatan) masih berlaku hingga kini, sebab YESUS DATANG 

SEGERA! Sejak nabi-nabi Perjanjian Lama, Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus, rasul-rasul Perjanjian 

Baru hingga Roh Kudus telah diutus Allah untuk menyerukan hal yang sama: “Bertobatlah; 

Bertobatlah; Bertobatlah!”  

Pada waktu berkhotbah tentang akhir jaman, Tuhan Yesus pernah berkata:  

“Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan 

mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan 

sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pulalah halnya kelak 

pada kedatangan Anak Manusia.” (Mat 24:38-39) 



Nuh hidup dalam situasi yang sangat mirip dengan situasi kita. Allah telah memberikan 

sebuah peringatan, sebuah panggilan untuk pertobatan, dan Ia telah memberi tahu Nuh untuk 

bersiap-siap dan menjadi siap. Nuh tidak pernah tahu kapan air datang dan dari mana air akan 

datang, namun Nuh taat dan tahu bahwa banjir akan datang dan sudah dekat. Nuh membangun 

bahtera seperti perintah Tuhan dan selama pembangunan tersebut Nuh memberita-kan kabar 

pertobatan dan bencana yang akan datang atas dunia.  

Kapan pengangkatan terjadi? Kita tidak pernah tahu, namun pesan teshuvah bagi kita 

adalah: “Bertobatlah! Yesus datang segera!” 

“Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus 

berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan-Nya, dalam 

perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk 

beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut 

hikmat yang dikaruniakan kepadanya.” (II Pet 3:14) 

“Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengar-nya; turutilah itu 

dan bertobatlah! Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, Aku akan datang seperti pencuri dan 

engkau tidak tahu pada waktu manakah Aku tiba-tiba datang kepadamu.” (Why 3:3) 

Sebelum hari-Nya yang tiba-tiba itu datang, kita Gereja-Nya harus bertobat! Atau kita akan 

ketinggalan. Masing-masing kita harus bertanggung jawab terhadap hidup kita dan berhenti 

membuat alasan untuk datang kepada Tuhan dan bertobat. Apakah ada dosa-dosa tersembunyi 

dalam hidup Saudara? Jika sesuatu membebani hati nurani Saudara, hari ini ambillah waktu untuk 

mengakuinya..., dan bertobatlah. Ia datang segera! 



Yom HaDin 

Setelah bertahun-tahun, tradisi rabi-rabi mulai mengenali Rosh Hashanah sebagai Yom 

HaDin (Hari Penghakiman Tuhan). Bagi orang Yahudi, hari raya Peniupan Nafiri adalah saatnya 

untuk mendengarkan suara shofar berbunyi panjang, sebagai tanda sebuah panggilan pertobatan 

dan mempersiapkan diri dihakimi di hadapan Allah (Bil 10:3) yang akan melaksana-kan 

penghakiman-Nya sepuluh hari kemudian pada Hari Pendamaian (Yom Kippur). Suara shofar ini 

cukup menggetarkan, sebab setelah suara shofar terdengar maka mereka akan memasuki masa 

dimana Allah menentukan nasib setiap manusia dalam sepuluh hari ke depan hingga bertemu hari 

raya Yom Kippur. Pertanyaan yang diberikan setiap orang yang mendengar peniupan nafiri adalah: 

Apakah kita siap menghadapi penghakiman Allah!  

Hari raya Peniupan Nafiri menegaskan konsep Yahudi bahwa manusia memang bebas 

melakukan dan memilih jalan hidup masing-masing, akan tetapi setiap pilihan dan perbuatan 

tersebut akan dicatat di dalam buku kehidupan dan Allah akan meminta pertanggung-jawaban-nya 

di kemudian hari. Menurut Talmud—catatan diskusi rabinik berkenaan dengan hukum, cara-cara, 

adat-istiadat dan sejarah Yahudi—Allah akan membuka tiga buku saat hari Peniupan Nafiri. Yang 

pertama, Buku Orang Benar, berisi nama-nama mereka yang telah kembali kepada Allah. Yang 

kedua, Buku Orang Jahat, berisi semua nama orang-orang fasik. Buku ketiga berisi nama-nama dari 

semua orang yang ada di tengah-tengah—mereka akan dihakimi dan memiliki waktu sepuluh hari 

untuk bertobat, jika mereka bertobat, maka pada Hari Penebusan (Yom Kippur) nama-nama 

mereka kemudian akan ditambahkan ke dalam Buku Kebenaran. 

Arti Rohani: Bagi Gereja-Nya dan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, 

kedapatan kudus saat hari kedatangan-Nya maka Rosh Hashanah adalah gambaran bagi peristiwa 

dimana Tuhan akan meluputkan mereka melalui pengangkatan dengan tanda malaikat Allah beseru 

dan nafiri Allah berbunyi. Itu adalah saatnya kita (gereja Tuhan) akan pulang ke kota dimana tidak 

ada kematian, tidak ada perpisahan, tidak ada kesedihan maupun kesakitan, yaitu sebuah kota 

dimana Anak Domba Allah yaitu Yesus Kristus akan bertakhta sebagai Raja. Namun bagi mereka—

yaitu siapa saja, entah Gereja-Nya, orang Yahudi, bahkan seluruh dunia ini—yang kedapatan tidak 

Kudus dan tidak layak dihadapan-Nya akan segera memasuki masa penghakiman yang sungguh 

mengerikan, atau yang Alkitab sebut sebagai Masa Aniaya Besar. 

“Beribu-ribu orang ada di Lembah Penghakiman. Sebab di sana Hari TUHAN akan segera 

tiba.” (Yl 3:14, BIS) 

“Hari penghakiman” tersebut sungguh mengerikan. Melalui tangan besi Antikris dan 

berbagai bencana global yang akan melanda seluruh dunia, penghakiman-Nya tersebut akan 

menggiring miliaran orang di dunia ini ke “lembah penentuan” (Yl 3:14) atau “lembah 

penghakiman” (Yl 3:14, BIS) untuk memisahkan apakah seseorang akan binasa dalam dosa-

dosanya atau akan mengakui Yesus sebagai Tuhan segala tuhan dan Raja atas raja. Namun 

demikian, sebenarnya fokus Allah pada “masa penghakiman” tersebut adalah masa peng-hakiman 

bagi orang-orang Israel secara jasmani yang selama ini menolak Kristus sebagai Mesias mereka. 

Fokus masa “Penghakiman Tuhan”yang akan melanda seluruh dunia akan berada di Israel dan 

orang Israel: Antikris akan bertakhta di Bait Allah yang terletak di Bukit Zaitun, Yerusalem, Israel; 



bangsa-bangsa dari negeri Gog dan Magog akan datang ke Tanah Permai (Israel) dan berperang 

melawan Israel yang didukung penuh oleh pasukan Antikris sehingga terjadilah perang Gog Magog; 

ditengah masa 7 tahun Antikris akan menghianati Israel dan berusaha membinasakan semua orang 

Yahudi, atas peristiwa ini setidaknya 2/3 penduduk Israel akan tewas saat itu di tangan Antikris 

yaitu semua keturunan Yahudi yang telah kembali ke tanah air mereka di Israel/Aliyah; dan 

terakhir Tuhan Yesus Kristus akan datang ke dunia ini yang juga masih di sekitaran tanah Israel, 

yaitu Ia akan datang di Bukit Zaitun, Yerusalem, kedatangan Kristus ini adalah saatnya Tuhan 

membela umat pilihan-Nya yang sudah sangat terdesak oleh kebengisan Antikris dan bangsa-

bangsa yang membenci Israel sehingga tidak mungkin lagi ada yang dapat menolong, inilah saatnya 

penebusan bagi bangsa Israel yang selama ini menolak Kristus. Dan penebusan itu digambarkan 

oleh hari raya yang mengakhiri masa Yom HaDin, yaitu Yom Kippur. 

6. Hari raya Pendamaian/penebusan dosa (Yom Kippur) 

TUHAN berfirman kepada Musa: “Akan tetapi pada tanggal sepuluh bulan yang ketujuh itu 

ada hari Pendamaian; kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri 

dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada TUHAN. Pada hari itu janganlah 

kamu melakukan sesuatu pekerjaan; itulah hari Pendamaian untuk mengadakan pendamaian 

bagimu di hadapan TUHAN, Allahmu.” (Im 23:26-28) 

Taurat: Dalam kitab Imamat, Allah memerintahkan Musa untuk memberi tahu bangsa 

Israel agar mereka mengadakan pertemuan kudus pada tanggal 10 bulan Tisyri, sebagai Hari 

Pendamaian (atau Yom Kippur dalam bahasa Ibrani), untuk berdoa, memeriksa diri, refleksi dan 

bertobat. Yom Kippur adalah hari yang paling kudus dan suci dalam tahun Yahudi. Pada masa 

Alkitab, Yom Kippur adalah satu-satunya saat dimana imam besar dapat masuk ke dalam Tempat 

Mahakudus di dalam Tabernakel atau Bait Allah. 

 

 

 

 

 

Yom Kippur, Orang-orang Yahudi 

sedang berdoa, memeriksa diri, refleksi dan 

bertobat saat Hari Pendamaian 

 

 

 



“Kemudian Harun harus memper-sembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban 

penghapus dosa baginya sendiri dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi 

keluarga-nya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan 

TUHAN di depan pintu Kemah Pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, 

sebuah undi bagi TUHAN dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing 

jantan yang kena undi bagi TUHAN itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi 

kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan TUHAN 

untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun.” (Im 16:6-10) 

Rosh Hashanah dan Yom Kippur keduanya mengacu pada “Hari yang Kudus,” namun di 

antara keduanya, Yom Kippur adalah perayaan yang paling serius. Pada hari ini orang Yahudi harus 

memikirkan fakta bahwa mereka penuh dosa dan dosa memisahkan mereka dari Allah. Pada jaman 

Alkitab, persembahan darah harus diberikan untuk mendamaikan dosa imam dan umat. Sebagai 

orang-orang berdosa, setiap tahun sekali mereka harus mengadakan Hari Pendamaian dengan cara 

mengurbankan dua ekor kambing yang sama ukurannya dan sama kualitasnya. Setelah melewati 

pengundian maka salah satu kambing akan dipersembahkan menjadi kurban penghapusan dosa. 

Kambing ini akan disembelih oleh Imam Besar sendiri sehingga baju keimamannya akan menjadi 

merah karena penuh terkena darah kambing yang disembelihnya. Namun setelah prosesi 

penyembelihan selesai maka imam-imam pembantu akan membawakan baju keimaman yang baru 

yang masih putih bersih untuk mengantikan baju Imam Besar yang penuh noda darah agar ia 

kembali dapat melanjutkan prosesi penebusan dosa. 

Berbeda dengan 

kambing pertama yang 

diundi untuk dikorbankan, 

kambing yang satunya lagi 

akan menjadi “kambing 

hitam,” yaitu seperti 

ketetapan hukum Taurat, 

ini adalah kambing yang 

akan “dibuang jauh-jauh” 

untuk membawa dosa-dosa 

atau “penyebab kesalahan” 

(Azazel) dari orang-orang 

Yahudi ke padang gurun, 

untuk tidak pernah diingat 

kembali, sebab kambing 

kedua tersebut akan 

dilemparkan ke jurang di 

padang gurun sehingga mati atau dilepaskan ke padang gurun agar mati dengan sendirinya, sebab 

seperti kita ketahui di padang gurun tidak terdapat air, rumput atau tanaman untuk makanan 

sehingga akhirnya kambing tersebut akan mati. 



Nubuat: Jika hari raya Rosh Hashanah adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus 

di awan-awan untuk menjemput mempelai wanita-Nya yaitu semua orang yang percaya kepada-

Nya (pengangkatan), maka hari raya Yom Kippur adalah nubuatan atau gambaran tentang 

kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan menginjakkan kaki-Nya di dunia ini untuk menebus sisa-sisa 

umat pilihan-Nya, Israel, yang selama ini telah menolak-Nya sebagai Mesias mereka. Saat itu, Tuhan 

Yesus Kristus akan melangkah turun dari sorga dan menjejakkan kaki-Nya di Bukit Zaitun. Ia akan 

memenangkan perang di Harmagedon bagi Yerusalem dan Israel. Setelah perang ini orang-orang 

Israel akan mengerti siapa Yesus Kristus yang sebenarnya. Hati orang Yahudi/ Israel akan menjadi 

bersemangat terhadap Allah karena campur tangan-Nya dalam mengalahkan musuh-musuh 

mereka. Kebutaan bangsa Yahudi terhadap Mesias mereka yang sesungguhnya akan diangkat dan 

mereka akan diselamatkan.  

 

Kedatangan 

Kristus kedua kali. Yom 

Kippur adalah gambaran 

dari peristiwa 

kedantangan Kristus ke 

dunia ini untuk 

mendamaikan Israel 

dengan Allah. 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagaimana penyaliban tepat sesuai dengan penggenapan Paskah hingga ke detail 

terakhirnya, Alkitab juga menunjuk suatu janji yang luar biasa tentang apa yang akan terjadi di 

masa yang akan datang tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya melalui gambaran hari raya 

Yom Kippur. 

Mengapa Israel harus “didamaikan” dan “ditebus” dosanya. 

Hari raya Yom Kippur adalah gambaran tentang suatu peristiwa di akhir jaman tentang 

pendamaian dan penebusan dosa oleh Allah terhadap bangsa Israel. Yang menjadi pertanyaan 

adalah, mengapa Israel harus mengalami “Yom Kippur,” atau “didamaikan” dan di “tebus” dosanya 

pada akhir jaman? Berikut kisahnya...  



Sampai saat ini bangsa Israel masih menantikan kedatangan Mesias. Padahal Mesias mereka 

sudah datang sekitar 2.000 tahun yang lalu, Ia adalah Yesus Kristus, namun karena Yesus Kristus 

sangat berbeda dengan gambaran Mesias yang mereka nantikan maka mereka menolak Yesus. 

Dalam benak mereka, Mesias adalah seorang tokoh politik yang akan menyelamatkan bangsa 

Yahudi dari permusuhan dan penjajahan bangsa lain. Selain itu, dalam benak orang-orang Yahudi, 

Mesias yang datang diharapkan dapat sepenuhnya memulihkan segala yang hilang dalam tahun-

tahun pembuangan mereka di negeri asing dan akan menjadi pelindung terhadap kekuatan bangsa 

lain pada masa mendatang. Sedangkan Yesus datang dengan penampilan yang sangat berbeda, Ia 

begitu sederhana, Ia lahir dari keluarga miskin, tidak mengajarkan perang dan membawa pasukan 

namun mengajarkan tentang kasih, tidak mengisyaratkan perlawanan terhadap Romawi yang 

sedang menjajah Israel namun malahan mengajarkan untuk menghormati setiap pemerintahan 

yang ada. Oleh sebab itu, saat Yesus mengakui bahwa Ia adalah Mesias maka hal itu menambah 

kebencian sebagian besar orang-orang Yahudi terhadap Kristus. Padahal Yesus Kristus datang 

untuk menyelamatkan umat Israel dari dosa yang telah lama mereka lakukan. Penolakkan ini hanya 

menambah besar saja dosa Israel dihadapan Allah...  

“Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa 

kami maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-

raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan, dan penghinaan di depan 

umum, seperti yang terjadi sekarang ini.” (Ezr 9:7) 

Namun mengingat perjanjian kekal Allah dengan Abraham, maka kasih Allah terhadap umat 

Israel tidak pernah berhenti. Sekalipun bangsa Israel menolak Yesus dan akhirnya menyalibkan-

Nya, Allah tetap menanti pertobatan dari umat pilihan-Nya tersebut. 

 

“Yerusalem, Yerusalem, 

engkau yang membunuh nabi-

nabi dan melempari dengan batu 

orang-orang yang diutus 

kepadamu! Berkali-kali Aku 

rindu mengumpulkan anak-

anakmu, sama seperti induk 

ayam mengumpulkan anak-

anaknya di bawah sayapnya, 

tetapi kamu tidak mau. Lihatlah 

rumahmu ini akan ditinggalkan 

dan menjadi sunyi. Dan Aku 

berkata kepadamu: Mulai 

sekarang kamu tidak akan 

melihat Aku lagi, hingga kamu 

berkata: Diberkatilah Dia yang 

datang dalam nama Tuhan!” (Mat 23:37-39) 



Pada tahun 132-135 Masehi, orang-orang Israel memberontak terhadap penjajah Romawi 

yang menyulut perang Bar Kokhba. Pemberontakan ini mengakibatkan kekaisaran Romawi 

mengirimkan 12 legium tentara (sekitar 100.000 orang) untuk melawan pemberontakan. 

Peperangan ini sangat alot namun akhirnya dimenangkan oleh tentara Romawi. Dari kemenangan 

tersebut, Romawi berhasil menewaskan 580.000 orang Yahudi, merebut 50 kota dan 

menghancurkan 985 desa di seluruh Yudea. Sedangkan yang selamat akhirnya memilih untuk 

meninggalkan tanah Yudea dan terserak ke seluruh penjuru dunia (diaspora). Dan untuk 

menghapus selamanya ke-Yahudi-an di tanah Yudea/Israel maka kekaisaran Romawi mengganti 

nama propinsi Yudea menjadi Palestina, sesuai nama daerah sekitarnya yaitu Filistine. Bagi mereka 

yang terserak dan tinggal di negara-negara orang lain mereka mengalami kesulitan untuk bertahan 

hidup, mengalami diskriminasi, penolakkan, pengusiran dan dibenci oleh semua orang seperti yang 

nabi Hosea nubuatkan di Hos 8:8. Demikian juga yang masih tinggal di Yudea, mereka mengalami 

nasib yang tidak jauh beda dengan mereka yang terdiaspora, hidup miskin, dijajah, dan hanya 

menjadi budak di negeri sendiri persis seperti yang Nehemia nubuatkan di Neh 9:36. Sungguh 

tragis, bangsa yang seharusnya menikmati tanah yang berlimpah susu dan madunya harus menjadi 

budak di negeri sendiri dan hidup dibenci di negeri orang. 

 

Penghanc

uran Bait Allah. 

Jenderal Titus 

memimpin tentara 

Romawi menyerbu 

Yerusalem dan 

akhirnya 

menghancurkan 

Bait Allah ( 

Herodes) tempat 

orang Yahudi 

beribadah. 

 

 

 

Mengapa Israel mengalami nasib buruk seperti itu? Karena mereka telah berbuat dosa dan 

menolak Mesias yang telah datang untuk menyelamatkan dan mengampuni dosa-dosa mereka. 

Sekalipun sejak kecil orang Yahudi telah membaca, merenungkan, mempelajari, menyelidiki dan 

melakukan hukum-hukum dari Taurat Musa namun mereka tetap tidak bisa mengerti bahwa segala 

yang tertulis di dalam Taurat Musa menubuatkan tentang Yesus Kristus. Bahkan tujuh hari raya 

yang mereka rayakan setiap tahun pun sebenarnya mengarahkan mereka kepada Yesus Kristus 

sebagai Mesias mereka. 



“Sebab orang-orang yang tinggal di Yerusalem dan pemimpin-pemimpin mereka tidak 

menyadari bahwa Dialah penyelamat itu. Mereka tidak mengerti ajaran nabi-nabi yang dibacakan 

setiap hari Sabat, sehingga mereka menghukum Yesus. Tetapi justru dengan melakukan yang 

demikian mereka menyebabkan bahwa apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi itu terjadi.” (Kis 13:27, 

BIS) 

Namun nasi sudah menjadi bubur, Israel terlanjur menolak Kristus sebagai Mesias dan 

Juruselamat mereka. Padahal dosa Israel sudah bertumpuk. Sejak jaman nabi-nabi, bangsa Israel 

sering melukai hati Tuhan, mereka menyembah berhala, tidak taat pada hukum-hukum Tuhan, 

melalaikan Sabat, mengabaikan perintah Tuhan dan sebagainya. Mereka benar-benar memerlukan 

keselamatan dan penebusan dosa dan Yesus sebenarnya adalah Imam Besar mereka, yang akan 

mendamaikan dan menyucikan dosa dan pelanggaran mereka terhadap Allah selama ini. Akibat 

penolakan tersebut, keselamatan Allah yang dibawa oleh Yesus Kristus untuk umat-Nya Israel 



akhirnya beralih kepada bangsa-bangsa lain. Sebelum kehancuran Yerusalem dan Bait Allah-Nya, 

Tuhan Yesus pernah berkata... 

“Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, 

dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah 

zaman bangsa-bangsa itu.” (Luk 21:24) 

Keselamatan yang sebelumnya ditunjuk-kan bagi bangsa Israel akhirnya beralih kepada 

bangsa-bangsa lain hingga genap waktunya. Apakah dengan masuknya bangsa-bangsa lain dalam 

rencana keselamatan Allah maka janji keselamatan bagi bangsa Israel akhirnya hilang? Tidak! 

Hanya terhenti (di-pause) hingga genaplah jumlah keselamatan dari bangsa-bangsa lain tersebut 

(jaman bangsa-bangsa lain tersebut dikenal juga dengan nama: Jaman kasih karunia, zaman Gereja 

atau zaman bangsa kafir/Gentiles). Dan jika telah genap jumlah orang yang diselamatkan dari 

bangsa-bangsa lain, maka Allah akan kembali berperkara dengan Israel, umat pilihan-Nya itu.  

Yesus Kristus akan kembali datang untuk menyelamatkan Israel dan mendamaikan mereka 

dengan Allah. Namun sebelum itu terjadi, bangsa Israel akan mengalami “kesulitan” yang sama 

seperti dulu kesulitan yang mereka alami oleh penjajahan Romawi, hanya saja kesulitan yang 

dimaksud akan jauh lebih berat, sampai-sampai Yeremia menggambarkan masa itu sebagai “masa 

kesusahan Yakub” (Yer 30:7), Yakub adalah Israel, dan masa tersebut akan berlangsung 3½ tahun 

ke dua di masa 7 tahun masa Aniaya Besar. Jika dulu Israel mengalami kesulitan oleh penjajahan 

Romawi, maka kelak Israel akan akan disulitkan oleh diktator terkejam yang pernah ada di dunia 

ini, Antikris.  

Diktator tersebut awalnya (di 3½ tahun pertama) akan datang menolong Israel, sebab ia 

datang dalam percaturan dunia dengan wibawa, kuasa dan bahkan mukjizat. Dari tangannya 

tercetus keputusan-keputusan yang membuat dunia menuju perdamaian, ia sanggup 

menyelesaikan masalah-masalah yang timbul pada awal masa kesusahan besar, dan orang Israel 

melihat bahwa mungkin dia-lah Mesias yang telah lama mereka nanti-nantikan. Ternyata benar, 

pada waktu Israel mengalami masalah besar sehubungan dengan pembangunan Bait Allah ke-III 

mereka dan masalah politik berkenaan pengepungan oleh kerajaan Gog dan Magog, Antikris 

dengan mudah menyelesaikan masalah itu, maka serentak seluruh rakyat Israel akan menganggap 

dialah Mesias yang mereka nanti-nantikan selama ini, betapa gembiranya mereka... 
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