
 



Pesan Gembala 

Hidup Menurut Firman Tuhan dan Penuh 

Roh Kudus 
Shalom,  

Pesan Tuhan Yesus yang terakhir kepada murid-murid-Nya sebelum Dia naik ke sorga adalah “Tetapi 

kamu akan mene-rima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di 

Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.” (Kis 1:8)  

Hari-hari ini, kita diminta untuk menjadi saksi Yesus di Yerusalem (di antara keluarga), Yudea (di 

antara orang-orang seiman), dan Samaria (di antara orang-orang bukan seiman) dan sampai ke ujung bumi. 

Tuhan Yesus pernah mengawali pesan tersebut dengan kata-kata, “Kamu jangan pergi dari kota ini. Kamu 

jangan pergi dari Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi.”  

Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Dia mengunjungi lebih dari 500 orang murid-murid-

Nya, tetapi yang meresponi Dia dengan berkumpul di Yerusalem hanya sekitar 120 murid atau kurang dari 

25%.  

Adapun yang dilakukan 120 murid tersebut adalah: 

1. Mereka Mentaati Firman Tuhan 

Mereka mentaati dan melakukan Firman Tuhan dengan berkumpul bersama dalam kamar loteng 

(upperoom) di Yerusalem dan bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan mereka menanti-

nantikan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan. 

2. Penuh Roh Kudus 

Setelah 10 hari, yaitu pada hari Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah seperti tiupan angin keras. Mereka 

bertekun dan lebih sungguh-sungguh berdoa, tiba-tiba tampaklah lidah-lidah seperti nyala api dan hinggap di 

atas kepala mereka masing-masing dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Adapun tanda awal mereka 

dipenuhi/dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa seperti yang 

diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itulah yang disebut dengan ‘Bahasa Roh’. 

Banyak orang yang datang dari berbagai tempat, mereka heran dan berkata, “Mengapa mereka bisa berkata-

kata dengan bahasa yang bukan dari tempat mereka? Bukankah mereka yang berkata-kata itu orang-orang 

Galilea? Mengapa mereka bisa berbahasa kita?” Jadi mereka yang datang dari banyak tempat itu dapat 

mendengar murid-murid Tuhan Yesus berbicara dalam bahasa ibu mereka. 

MENJADI SAKSI YESUS 

Kriteria seseorang yang hidupnya menjadi saksi Kristus adalah : 

1. Hidup Sama Seperti Kristus Telah Hidup 

“Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.” (I 

Yohanes 2:6).  



Pada waktu Tuhan Yesus akan memulai pelayan-Nya, Dia datang kepada Yohanes Pembaptis untuk 

dibaptis dengan air. Yohanes Pembaptis berkata, “Akulah yang perlu dibaptis oleh-Mu, dan Engkau yang 

datang kepadaku?” Lalu Yesus menjawab, “Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita 

menggenapkan seluruh kehendak Allah.” Akhirnya Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus, dan ketika 

Tuhan Yesus keluar dari air, langit terbuka dan Roh Allah seperti burung merpati turun hinggap memenuhi 

Tuhan Yesus. Dan pada saat itu ada suara, “Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan.” Jika 

Saudara menuruti Firman Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus, maka Tuhan akan berkata kepada kita, 

“Engkau adalah anak-Ku yang Kukasihi, kepadamulah Aku Berkenan.”   

Saudara harus menurut kepada Firman Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus. Alkitab mengatakan 

bahwa “orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, ia seperti pohon 

yang ditanam di tepi aliran air, daunnya tidak pernah layu, dan dia akan berbuah pada musimnya dan apa 

saja yang dikerjakan berhasil.”  

2.  Mempunyai Tugas Seperti Yohanes Pembaptis 

Yohanes Pembaptis itu dipenuhi dengan Roh Kudus sejak dia berada di dalam rahim ibunya. Yohanes 

Pembaptis dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya, 

tetapi kita akan dipakai Tuhan untuk menyiapkan suatu umat yang layak bagi-Nya untuk kedatangan Tuhan 

Yesus kali yang kedua dan waktunya sudah tidak lama lagi. Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua.  

Ada 3 hal yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis dalam pelayanan-Nya, yaitu: 

a. Dia membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka (Lukas 1:16)   

Orang Israel berbicara tentang umat pilihan Tuhan. Banyak orang Israel yang akan berbalik kepada 

Tuhan Allah mereka, kalau kita taat menuruti Firman Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita semua 

akan dipakai Tuhan untuk membuat orang-orang yang namanya Kristen itu menjadi Kristen yang sungguh-

sungguh. 

b. Dia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya (Lukas 1:17) 

Mengapa demikian? Ada apakah dengan anak-anak? Bukan rahasia lagi kalau hari-hari ini kita melihat 

banyak anak-anak yang sakit hati kepada bapak-bapaknya. Banyak bapak-bapak yang memperlakukan 

ibunya atau keluarganya dengan tidak benar, karena adanya godaan-godaan iblis seperti 3 jurus ‘TA’ yaitu: 

“harTA”, “tahTA” dan “waniTA”. Banyak perselingkuhan terjadi bukan hanya dilakukan oleh bapak, tetapi juga 

oleh ibu, itulah yang membuat hati anak-nak terluka.  Kalau kita melakukan Firman Tuhan dan penuh dengan 

Roh Kudus, maka kita tidak akan melakukan itu. Dan bahkan akan menjadi dampak yang memungkinkan 

terjadinya pemulihan dalam keluarga. 

c. Membuat hati orang-orang durhaka berbalik kepada pikiran orang benar (Lukas 1:17) 

Kalau kita melihat dalam II Timotius 3:1-9 ‘Keadaan Manusia Pada Akhir Zaman’. Disitu diberitahukan 

bahwa pada hari-hari akhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan 

menjadi hamba uang dan itu semakin jelas hari-hari ini. Untuk mendapatkan itu semua, manusia memakai 

pikirannya sendiri dan itu adalah pikiran yang jahat. II Timotius 4:3-4 berkata “Karena akan datang 

waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru 

menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari 

kebenaran dan membukanya bagi dongeng.”  



Saudara, kita harus berhati-hati dengan banyaknya pengajaran-pengajaran yang muncul dari orang 

Kristen sendiri, tampaknya luar biasa tetapi jika dibiarkan akan membuat banyak orang Kristen masuk 

neraka. Ada pengajaran yang mengajarkan “Tuhan Yesus mengampuni dosa kita yang lama, yang sekarang 

dan yang akan datang.” Jadi kalau Saudara sudah menjadi orang Kristen, mengaku dosa pertama, sekali 

cukup! Saudara sudah selamat, apa pun yang engkau lakukan Tuhan sudah menanggung semua dosa yang 

lama, yang sekarang dan yang akan datang di atas kayu salib dan kita tidak perlu lagi untuk meminta ampun 

untuk dosa-dosa yang telah kita lakukan.  

Gembala Pembina pernah membaca tentang “Agama Oprah” yang berkata bahwa minta ampun itu cukup 

sekali seumur hidup dan rupanya itu sama dengan yang ada sekarang ini. Berhati-hatilah! Karena bukan 

“sekali selamat tetap selamat”, tetapi yang selamat adalah mereka yang bertahan sampai akhir, yang setia 

sampai akhir, yang bertahan sampai kesudahannya.  

KEADAAN MANUSIA DI AKHIR ZAMAN  

Ada suatu badan research dari USA yang bernama Barna Research Grup Limited. Presiden dari Barna 

Research Grup Limited, George Barna memberikan satu data yang mengatakan bahwa hanya 9% dari mereka 

yang mengaku percaya memiliki pandangan hidup yang sesuai dengan Alkitab. Dan hanya sedikit orang 

Kristen lahir baru yang meneladani iman yang Alkitabiah. Sedangkan sisanya, yaitu pengetahuan Alkitab 

orang-orang Kristen lahir baru yang 91% kebanyakan merupakan kombinasi dari unsur-unsur Alkitabiah dan 

hikmat duniawi yang dicampur menjadi bubur teologia yang menjijikkan. Mereka tidak pernah membaca 

Alkitab, tidak mau taat kepada Alkitab atau tidak percaya kepada Alkitab. Inilah keadaan manusia di akhir 

zaman. Berikut data dari orang-orang Kristen di Amerika: 

a. Orang-orang Kristen yang diberkati dengan luar biasa dalam hal materi, tidak suka membalas kejahatan 

dan berinvestasi dalam prioritas-prioritas yang dikehendaki Tuhan. 

b. Mereka melayani orang lain, jika harus. Hanya sedikit yang melayani orang lain karena kasih. 

c. Pandai berhubungan antara sesama orang Kristen, tetapi bukan membicarakan tentang iman sehingga 

mereka bisa saling membantu untuk menjadi orang Kristen dewasa, tetapi hanya untuk bersenang-senang 

saja.  

d. Gaya hidup orang-orang Kristen tidak menunjukkan realitas praktis iman Kristiani.  

Inilah keadaan orang-orang Kristen sekarang ini. 

PEKERJAAN ROH KUDUS 

Bukan rahasia lagi kalau kita berbicara tentang pemuridan dan pekerjaan Roh Kudus itu sudah tidak 

terlalu populer di gereja. Sebab gereja-gereja tidak terlalu suka atau percaya kalau kita berbicara tentang Roh 

Kudus dan pekerjaan Roh Kudus seutuhnya.  

Di USA, mereka lebih jelas mengandalkan program dibandingkan dengan hadirat Tuhan. Jadi 

memang dalam pertumbuhan gereja, program itu masih bisa. Pertumbuhan gereja itu dihitung / diukur 

dengan jumlah jemaat yang hadir tiap minggu. Sadar atau tidak sadar, kita kadang-kadang terpancing akan 

hal ini. Banyak gereja-gereja bertumbuh karena jemaat yang datang tiap minggu itu lebih banyak, pada 

pelaksanaannya mereka lebih mengandalkan program dibandingkan dengan hadirat Tuhan.  

Pertumbuhan Kerajaan Allah yang sempur-na yang diukur dengan transformasi komunitas tidak ada 

satu program pun yang  pernah dicatat yang berhasil, semua karena hadirat Roh Kudus.  



Kalau gereja mengandalkan entertainmen atau program-program, mereka berhasil membawa orang 

kepada Tuhan Yesus tetapi tidak bertumbuh dan hanya berada di situ tidak bisa menjadi  murid. Padahal 

gereja mendapatkan tugas, pergilah jadikanlah semua bangsa murid-Ku, bukan menjadikan semua bangsa 

nge’fans’ kepada Tuhan Yesus. 

Kalau gereja hanya mengandalkan program, ini belum tentu terjadi. Gereja dan Saudara harus 

mengandalkan hadirat Tuhan. Memang untuk mendatangkan hadirat Roh Kudus itu tidak mudah, ada 5 hal 

yang harus kita perhatikan, yaitu: 

1.  Iman 

2.  Kerendahan hati 

3.  Kekudusan 

4.  Unity 

5. Doa pujian penyembahan 

STATUS KITA DI HADAPAN TUHAN 

Jika kita mengerti status atau kedudukan kita di hadapan Tuhan, maka Saudara akan melakukan yang 

benar sebagai orang Kristen. 

Sebenarnya Tuhan sudah memberikan kasih karunianya kepada kita semua, jadi apa yang menjadi 

bagian kita? 

1. Sebagai Anak Allah 

Ketika Saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat Saudara, maka Roh Kudus  masuk ke 

dalam hati Saudara. Dan Roh itu bersama-sama dengan kita akan berkata kepada Dia, “Ya Abba, ya Bapa”. Kita 

dijadikan anak-anak-Nya. Ini adalah kasih karunia, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jika kita adalah 

anak, maka kita juga adalah ahli waris-Nya, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, 

yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Tentu ada syaratnya, yaitu jika kita menderita 

bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia (Roma 8:17). Ini tidak 

mengenakkan telinga, karena itulah kita diminta untuk menderita bersama Dia. Mengikuti Tuhan itu banyak 

penderitaan, tetapi kalau Saudara mau menderita bersama-sama dengan Dia, Saudara akan diper-muliakan 

bersama-sama dengan Tuhan Yesus. 

2. Sebagai Saudara 

Selain anak, kita juga disebut sebagai saudara. Siapakah Tuhan Yesus itu? Dialah Allah yang 

menjelma menjadi manusia, tetapi kita disebut saudara-Nya, tapi jangan lupa kita akan disebut sebagai 

saudara-Nya kalau kita melakukan kehendak Bapa di sorga. “Kamu Aku sebut saudara-Ku, apabila kamu 

melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.” Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa di sorga berarti kita 

bukan Saudara.  

3.Sebagai Sahabat 

Kita disebut sahabat-Nya. Amsal 17:17 “Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi 

seorang saudara dalam kesukaran.” 



Kepada Tuhan Yesus berlaku seperti itu. Dia itu sahabat kita, artinya Dia tetap menaruh kasih di 

setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Jadi kalau kita dalam keadaan tertekan, kesukaran 

dan terhimpit, Dia tetap beserta kita.  

Di dalam Yohanes 15:14 berkata “Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang 

Kuperintahkan kepadamu.” Dengan demikian kita barulah disebut dengan sahabat-Nya.  

Tuhan Yesus berkata: “Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku 

telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang 

kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu.” (Yohanes 15:16) Inilah perintah-Ku 

kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Kalau kita bisa mengasihi orang lain, itu baru kita disebut 

sahabat Tuhan. 

4. Sebagai Murid 

Selain sebagai anak, saudara dan sahabat, kita juga adalah murid Tuhan Yesus (Lukas 14:26-27;33) 

a.“Jikalau seorang datang kepada-Ku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, isterinya, anak-anaknya, 

saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-Ku.” 

Artinya kita harus menomorsatukan Tuhan, yang lain seperti ibu, bapa, istri, anak, saudara laki-laki 

dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri itu nomor berikutnya. 

Roh Kudus yang ada di dalam kita, itu yang akan memampukan kita melakukan ini. Harus ada 

kerjasama antara Roh Kudus dengan kita. 

b. “Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi murid-Ku.” 

Memikul salib artinya mau menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus.  

c. “Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, 

tidak dapat menjadi murid-Ku.”  

Menjadi murid Tuhan Yesus tidak mudah. Tetapi prioritas kita adalah menomorsatukan Tuhan Yesus 

dan menomorduakan mamon, harta, serta semua yang kita miliki. Kalau Saudara mau, pasti ada proses yang 

harus dilakukan, kadang proses itu ada yang enak, kebanyakan justru menyakitkan. Namun hasil akhirnya 

adalah Tuhanlah yang menjadi nomor satu dalam hidup kita. 

5. Calon Mempelai Kristus 

Rasul Peulus berkata “Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah 

mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus.” 

(II Korintus 11:2).  

Ingat perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh? Mereka semua adalah calon 

mempelai Kristus, bukan yang bodoh itu artinya bukan orang Kristen. Mereka semua sama-sama menanti-

nantikan kedatangan Sang Mempelai Pria, sama-sama membawa pelita, karena begitu lamanya Mempelai Pria 

tidak datang-datang, hingga akhirnya mereka mulai tertidur. Tetapi ditengah-tengah mereka tertidur tiba-

tiba ada suara, “Mempelai Pria datang! Songsonglah Dia!” Kesepuluh gadis itu panik dan bangun serta 

mempersiapkan pelita mereka. Yang bijaksana menambahkan minyak kepada pelitanya yang hampir habis 

karena mereka membawa persediaan, tetapi yang bodoh ketika pelitanya hampir padam dan tidak 



mempunyai persediaan. Yang bodoh minta bantuan kepada yang bijaksana, “Pinjamkan kami minyak!” Tetapi 

yang bijaksana menjawab, “Tidak bisa, persediaan kami tidak cukup. Kamu pergi membeli saja sendiri.” 

Namun disaat mereka pergi untuk membeli minyak, ternyata Sang Mempelai Prianya datang dan ke lima 

gadis yang bodoh itu akhirnya ketinggalan.  

Minyak berbicara tentang Roh Kudus. Gadis yang bijaksana senantiasa dalam kondisi penuh Roh 

Kudus. Kadang-kadang dalam kondisi penuh Roh Kudus pun ada tertidurnya, tetapi begitu bangun mereka 

segera bangkit, karena dalam kondisi penuh Roh Kudus. Tetapi gadis yang bodoh itu dalam kondisi tidak 

penuh Roh Kudus.  

Kalau Saudara sudah mulai malas baca Alkitab, mendengarkan Firman Tuhan, memuji dan 

menyembah Tuhan, Saudara harus cepat tanggap. Ada apa? Sebab kalau Saudara menunda-nunda, maka pada 

saat Dia datang, maka tidak cukup waktunya untuk Saudara mendapat standar dimana kita bisa diangkat 

bertemu dengan Sang Mempelai Pria, Raja di atas segala raja yaitu Tuhan Yesus. Saudara harus perhatikan hal 

ini dengan sungguh-sungguh. 

6. Sebagai Hamba Tuhan  

“... karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah 

dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.” (Wahyu 5:9)   

Kita telah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan darah-Nya. Lebih tepatnya kita adalah budak belian. Kita 

tidak punya hak atas tubuh ini. “Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam 

di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, —dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? 

Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!” (I 

Korintus 6:19-20). Kita tidak bisa seenaknya berbuat sesuka hati kita, sebab tubuh kita ini bukan milik kita 

lagi. Tubuh ini milik-Nya Tuhan Yesus, Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!” (I Korintus 6:19-20). 

Kita tidak bisa seenaknya berbuat sesuka hati kita, sebab tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Tubuh ini milik-

Nya Tuhan Yesus, karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu! 

Kita harus melihat status / kedudukan kita di hadapan Tuhan, apa yang menjadi bagian kita? 

1. Kita harus taat kepada perintah Tuhan dan melakukan kehendak Bapa 

2. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. 

Kalau kita sudah melakukan 2 hal ini, maka kita dapat menempatkan Tuhan Yesus di atas segalanya. 

Setelah itu kita bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kita siap menderita bersama dengan Tuhan Yesus. 

Ke depannya kita akan diberi kepercayaan yang lebih lagi sebagai umat pilihan Tuhan, untuk menjadi serupa 

dengan gambaran-Nya. Amin. (Sh) 

Pesan Gembala, Pdt. DR.Ir.Niko Njotorahardjo 

 

 

 

 



ARTI NUBUATAN 7 HARI RAYA BAGSA ISRAEL                  

( BAGIAN 4 ) 

 
Maka tidak memerlukan waktu lama, bangsa Israel langsung menganggap bahwa Antikris-lah sang 

Mesias mereka. Sungguh hal ini merupakan pengharapan yang besar bagi bangsa Israel. Setelah ribuan tahun 

generasi dari generasi Israel menantikan penggenapan kedatangan Mesias akhirnya menjadi kenyataan. 

Mereka tidak menyadari, padahal Mesias mereka yang sesungguhnya sudah datang sekitar 2.000 tahun yang 

lalu! Mesias yang sekarang mereka hadapi adalah mesias palsu yang sebenarnya sangat membenci Israel. Dan 

bukan hanya bangsa Israel, sebenarnya seluruh dunia pun akan sangat menyambut kemunculan Antikris, 

sebab seluruh dunia juga sebenarnya sedang menantikan datangnya seorang sosok penyelamat dan juru 

damai dunia ini. Seluruh dunia saat ini sangat menantikan sosok penyelamat yang dapat menyelesaikan 

masalah-masalah global dunia seperti: Peperangan, aksi terorisme, aksi kejahatan yang semakin meningkat, 

perebutan kekuasaan dan masalah politik, krisis pangan, krisis energi, kerusakan akibat bencana alam yang 

datang silih berganti dan sebagainya. Dunia rindu datangnya seseorang yang sanggup mengatasi hal-hal 

tersebut, dan saat Antikris menyatakan diri dengan disertai kemampuan menyelesaikan masalah-masalah 

global tersebut maka serentak seluruh dunia akan menganggap bahwa dialah Mesias yang telah lama dinanti-

nantikan itu.   

Saat Antikris muncul, yaitu masa setelah pengangkatan (yang digambarkan dengan hari raya Rosh 

Hashanah) Israel langsung memasuki masa Penghakimam yang sangat keras (masa yang digambarkan 

dengan Yom HaDim) untuk menghakimi Israel atas kesalahan-kesalahan mereka sehingga muncul umat 

tersisa yang akan diselamatkan, diampuni dan didamaikan Tuhan seperti yang digambarkan dengan hari raya 

Yom Kippur. 

Aniaya Besar 

“Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan 

korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasa-kan.” (Dan 11:31) 

Setelah bangsa Israel akhirnya mendapatkan “mesias” mereka, pada pertengahan tujuh tahun masa 

kesusahan besar, Antikris – yang dikira Mesias oleh orang Israel – memasuki Bait Allah ke-III di Yerusalem, 

ini merupakan penghinaan besar terhadap bangsa Israel, sebab Bait Allah itu adalah tempat ibadah utama 

mereka. Ini akan menjadi kejadian yang sangat menggemparkan bagi penduduk Yerusalem. Pada waktu itu 

Antikris bukan lagi pribadi seperti 3½ tahun lalu yang datang dengan perdamaian dan seolah-olah ia adalah 

Mesias yang penuh kuasa. Kini ia telah dirasuki Iblis, ia masuk ke Bait Allah, menyatakan diri sebagai allah 

segala allah, memimpin seluruh dunia ini dan memerintahkan memusnahkan semua orang Yahudi dan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan ke-Yahudi-an. Saat itu akan menjadi masa yang sangat mengerikan bagi 

orang-orang Yahudi dimanapun mereka berada, bahkan Tuhan Yesus sudah memperingatkan mereka bahwa:  

“Jadi apabila kamu melihat Pembinasa keji berdiri di tempat kudus, ... maka orang-orang yang di 

Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan ... Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat 

seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi...”  (Mat 

24:15-22) 

 ini merupakan “masa kesusahan Yakub,” (Yakub adalah Israel), sekalipun secara umum Yom HaDim 

adalah nubuatan/gambaran PENGHAKIMAN BAGI SELURUH DUNIA namun Yom HaDim secara khusus adalah 



nubuatan penghakiman terhadap Israel. Pada masa itu Tuhan sedang menangani bangsa Israel secara khusus, 

sebab tujuh tahun masa kesukaran tersebut adalah masa dimulainya lagi zaman orang-orang Yahudi setelah 

sempat terhenti oleh karena dimasukkannya zaman bangsa-bangsa. Masa ini menandakan dicangkokkannya 

kembali bangsa Israel ke dalam pohon zaitun sekaligus menjadi masa penghukuman yang mengerikan bagi 

bangsa Israel yang telah memberontak kepada Allah dan para pendosa yang keras hati dalam menolak 

keselamatan melalui Yesus Kristus. Ini adalah saatnya bagi bangsa Israel memenuhi penghakiman Tuhan 

(Yom HaDim) akibat kekerasan hati mereka dan nenek moyang mereka yang tidak juga mau bertobat dan 

kembali kepada Allah-nya (Mat 23:37-39; Luk 13:34,35). Nasib orang-orang Yahudi pada waktu Antikris 

mulai menyatakan diri sebagai Allah sangatlah mengerikan, bahkan lebih mengerikan dari masa Holocaust 

oleh tentara Nazi pada Perang Dunia ke-II lalu, sehingga ketika masa itu tiba, Tuhan Yesus memperingat-kan 

dalam bahwa orang Israel harus lari tanpa ragu-ragu sedikitpun (Mat 24), penundaan akan fatal akibatnya, 

waktu adalah segalanya.   

Penghakiman (Yom HaDim) atas dunia dan Israel bersama-sama 

Masa penghakiman Tuhan di akhir jaman (yang digambarkan dengan masa Yom HaDim) adalah masa 

penghakiman bagi dunia ini juga, yaitu semua orang yang selama ini telah menolak Yesus sebagai Tuhan dan 

Juruselamat. Tuhan Yesus dengan tegas pernah berkata: 

“Barangsiapa menolak Aku, dan tidak menerima perkataan-Ku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman 

yang telah Kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman.” (Yoh 12:48).  

Oleh sebab itu di akhir zaman, dunia akan melihat bagaimana penghakiman yang mengerikan atas 

bangsa-bangsa, itu semua akibat dari kesalahan dan dosa-dosa yang telah matang dari penduduk dunia untuk 

masuk dalam penghakiman-Nya. Ketidaksiapan penduduk dunia yang menolak Yesus dan hidup dalam dosa 

selama ini, seperti halnya penduduk dunia tidak siap menghadapi kedatangan air bah pada jaman Nuh, 

mengakibatkan mereka akan menghadapi Yom HaDim yang sesungguhnya. Penghakiman-Nya tidak akan 

terelakkan. Tapi bukan hanya bangsa-bangsa yang akan Tuhan hakimi saat itu, seperti telah disinggung di 

depan, Israel pun akan dihakimi! Mereka, yaitu bangsa-bangsa dan Israel, akan dihakimi Tuhan secara 

bersamaan...  

Bagi Israel Tuhan berkata: 

“Aku akan membawa kamu ke padang gurun bangsa-bangsa dan di sana Aku akan berperkara 

(Ibr:shaphat/menghakimi) dengan kamu berhadapan muka. Seperti Aku berperkara dengan nenek moyangmu 

di padang gurun tanah Mesir, begitulah Aku akan berperkara dengan kamu, demikianlah firman Tuhan ALLAH. 

Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembala-Ku dan memasukkan kamu ke kandang 

dengan menghitung kamu. Aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberon-tak dan 

mendurhaka terhadap Aku; Aku akan membawa mereka keluar dari negeri, tempat mereka tinggal sebagai 

orang asing, tetapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah 

TUHAN.” (Yeh 20:35-38) 

Sedangkan bagi bangsa-bangsa di dunia Tuhan berkata: 

 “Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana Aku akan duduk untuk 

menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuaian; marilah, iriklah, 

sebab sudah penuh tempat anggur; tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. 

Banyak orang, banyak orang di lembah penentuan! Ya, sudah dekat hari TUHAN di lembah penentuan!” (Yl 

3:12-14) 



Dalam bahasa Ibrani, kata “Yosafat” berasal dari dua kata Ibrani yang disatukan “Jeho-shaphat” yaitu: 

Jehovah (Allah) dan shaphat (menghakimi) sehingga Yosafat mengandung arti: “Allah yang menghakimi”. Jadi 

masa penghakiman Tuhan yang digambarkan oleh Yom HaDim, atau yang kita kenal sebagai “tujuh tahun 

masa kesusahan besar” adalah masa penghakiman Allah bagi seluruh dunia ini, termasuk Israel, yang  telah 

lama menolak panggilan pertobatan (Teshuvah). Bangsa Israel/orang-orang Yahudi akan dihakimi Tuhan di 

Israel, tempat mereka kembali kelak dari seluruh dunia (Aliyah). Demikian juga bangsa-bangsa akan Tuhan 

hakimi di Israel, yaitu di kota Yerusalem, tepatnya di sekitar Bukit Sion (Mt. Olive) yang dikenal sebagai 

lembah Yosafat. Bagaimana kejadiannya? 

Penghakiman pertama, penghakiman atas negeri Utara dan Selatan.  

Jika kita melihat berita internasional hari-hari ini, maka kita akan melihat bagaimana fokus 

pemberitaan media-media Internasional sedang ramai memberitakan tentang keadaan di negara-negara 

Timur Tengah dan Israel di tahun 2014 ini semakin hari semakin memanas. Diawali dengan peningkatan 

suhu politik di Suriah yang akhirnya membawa bangsa itu pada perang saudara yang mengerikan dan 

menjalar ke negara-negara disekitarnya. Selain itu, hari-hari ini kita semakin sering mendengar pemberitaan 

tentang peperangan yang terjadi antara Israel dan Palestina. Hanya dalam hitungan minggu Hamas telah 

meluncurkan lebih dari 3.500 roket mereka ke pemukiman Israel. Disisi lain, hanya dalam hitungan minggu 

yang sama bagaimana korban jiwa dari pihak sipil Palestina mencapai lebih dari 1.500 orang.  

Sebenarnya, serangan Israel terhadap rumah-rumah warga Palestina adalah sebagai serangan 

balasan ke titik-titik dimana roket-roket diluncurkan, melumpuhkan gudang-gudang amunisi yang 

ditempatkan di bawah-bawah rumah dan menghancurkan terowongan-terowongan yang digali di bawah 

rumah-rumah warga. Namun karena pemberitaan yang tidak berimbang dan hanya membela kepada salah 

satu pihak saja, akhirnya respon sebagian besar masyarakat dunia semakin membenci Israel. Mereka 

beranggapan bahwa Israel adalah penjahat perang yang telah membantai begitu banyak rakyat sipil dan 

menghancurkan rumah-rumah warga tak berdosa.  

Saudara, kita harus mengerti bahwa nubuatan harus tergenapi. Setiap peristiwa yang terjadi di Israel 

adalah penggenapan dari suara nafiri yang ditiup setiap hari pada masa Teshuvah (masa pertobatan), yaitu 

suara nafiri pendek yang menandakan bahwa hari raya Ros Hashanah sudah dekat (nubuatan tentang 

pengangkatan) dan masa Yom HaDim (nubuatan penghakiman dunia) sudah dekat! Oleh sebab itu 

bertobatlah selama masa Teshuvah (masa kasih karunia) masih berlangsung. Apa yang terjadi di Israel adalah 

tanda bahwa akhir jaman dan hari penghakiman sudah dekat! Sudah di ambang pintu! 



Nabi Zakaria bernubuat: 

“Aku akan membuat Yerusalem seperti piala berisi anggur; negeri-negeri tetangganya akan 

meminumnya dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Dan jika Yerusalem dikepung, kota-kota di negeri 

Yehuda yang masih tinggal, akan dikepung juga. Tetapi bilamana hari itu tiba, Aku akan membuat Yerusalem 

seperti batu yang berat; bangsa mana pun yang mencoba mengangkatnya akan mendapat celaka. Semua 

bangsa di dunia akan bergabung untuk menyerang Yerusalem.” (Zak 12:2, BIS) 

Segala pemberitaan buruk dan tidak berimbang tentang Israel oleh sebagian besar media 

Internasional memang harus terjadi. Itu dikarenakan agar bangsa-bangsa semakin dan semakin lagi 

membenci Israel, sebab dari kebencian yang memuncak tersebut akhirnya akan memunculkan gerakan aksi 

solidaritas negara-negara Arab dan dunia untuk menentang Israel. Hal tersebut akan mendorong keinginan 

menciptakan kekuatan militer yang besar untuk menyerang dan membinasakan bangsa Israel. Jika hal 

tersebut terjadi, itu berarti hari penghakiman Allah sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sebab memang hari-

hari ini negara-negara Arab dan sebagian besar bangsa-bangsa di dunia ini sudah membenci Israel. Kebencian 

yang semakin meningkat tersebut adalah semacam karpet merah yang sedang dibentangkan menuju Israel 

sebagai “undangan” Allah terhadap bangsa-bangsa datang ke Yerusalem UNTUK DIHAKIMI (Yl 3:12-14). 

Awalnya, gabungan bangsa-bangsa Arab yang datang ke Yerusalem berharap dapat mengalahkan Israel 

dengan jumlah tentara dan kekuatan militer yang besar. Namun sebenarnya mereka sedang dengan sukarela 

menghadiri panggilan penghakiman yang Tuhan akan lakukan untuk menghakimi mereka. 

Saat ini negara-negara Arab belum bisa melawan Israel. Sekalipun Israel adalah negara yang cukup 

kecil, namun Israel memiliki hubungan militer yang erat dengan negara adidaya AS dan negara-negara barat 

lainnya yang memiliki kekuatan militer sangat kuat untuk saat ini. Siapa berani melawan Israel, maka mereka 

akan berhadapan dengan AS dan sekutunya. Namun saatnya akan tiba bahwa negara-negara Arab yang telah 

lama menyimpan kebencian terhadap bangsa Israel akan mendapat dukungan penuh dari Rusia, yaitu salah 

satu negara yang pernah memiliki gelar sebagai negara adidaya selain AS. Saat ini Rusia memang terlihat 

lemah, namun kelak Rusia akan bangkit kembali dan akan memimpin negara-negara Arab untuk menyerang 

Israel. Inilah yang Alkitab sebut sebagai perang Gog dan Magog. 

Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu raja agung negeri Mesekh 

dan Tubal dan bernubuatlah melawan dia dan katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku akan 

menjadi lawanmu, hai Gog raja agung negeri Mesekh dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan 

mengenakan kelikir (kait) pada rahangmu dan membawa engkau ke luar beserta seluruh tentaramu, yaitu 

pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil 

dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Etiopia, dan Put menyertai mereka dan semuanya 

dengan perisai dan ketopong; orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet-Togarma dari utara sekali 

dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau.” (Yeh 38:2) 

Mereka yang akan menyerang Israel adalah: Pertama, Negeri Utara, yang melingkupi: Gog (Pemimpin 

tanah Magog), Magog (atau Cappadocia adalah sebuah wilayah di timur tanah Palestina yang daerahnya 

dimulai dari Laut Hitam hingga pegunungan Taurus/ Tarsus atau pada masa kini adalah negara Turki), 

Mesekh (Mesekh merupakan nama purba untuk Moskow di Rusia, daerahnya melingkupi Georgia dan 

Armenia), Tubal (sekarang bernama Tobolsk, ibukota Rusia Timur), Persia (Iran dan sebagian Irak); Kedua, 

Negeri Selatan, yang meliputi: Mesir, Etiophia, Put (Afrika Utara seperti: Libia, Algeria dan Tunisia), Gomer 

(Eropa Timur) dan Bet-Togarma (Sekitar Turki dan Baltik). Negeri Utara akan datang dari negeri yang jauh 

yaitu Rusia melalui daratan Turki dan melintasi Laut Tengah dengan banyak kapal (Dan 11:40), sedangkan 

serangan Raja Negeri Selatan akan datang dari daerah yang sangat dekat dengan Israel, yaitu Mesir. Ini adalah 



serangan dari dua sisi sekaligus, Israel akan terjepit, jumlah pasukan mereka akan jauh lebih sedikit 

dibandingkan para lawan mereka.   

Serangan dari dua sisi yang akan dialami Israel ini sebenarnya serangan yang mematikan. Israel tidak 

mungkin menang dalam situasi seperti itu, sebab setiap jengkal perbatasan Israel telah terkepung. Dari 

jumlah tentara dan jumlah persenjataan, Israel tidak mungkin dapat melawan pasukan negeri Utara dan 

Selatan yang sangat banyak, Alkitab gambarkan jumlah tentara tersebut seperti awan yang menutupi bumi 

(Yeh 38:14-16). Dalam situasi seperti ini, sebenarnya Allah menghendaki umat-Nya Israel berseru kepada 

Allah dan meminta pertolongan  kepada-Nya, yaitu Allah sang pembela Israel. Allah ingin bangsa Israel 

bertobat dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat mereka. Namun Alkitab mencatat bahwa dalam 

keadaan seperti itu pun Israel belum mau bertobat dan malah meminta pertolongan Antikris... 

Sebagai respon permintaan tolong Israel yang telah menganggapnya sebagai Mesias, Antikris segera 

mengirimkan pasukannya ke tanah Palestina, strategi awal yang dilakukan Antikris adalah melakukan 

penyerangan terhadap Mesir tempat berkumpulnya kekuatan negeri Selatan. Maka terjadilah peperangan 

hebat di perbatasan Israel dan Mesir, mengakibatkan banyak korban di pihak negeri Selatan dan orang-orang 

Yahudi sendiri. Namun karena didukung dengan persenjataan super canggih, maka pasukan sekutu akan 

menang secara gemilang pada peperangan dengan poros Selatan ini. Inilah penghakiman (Yom Hadim) atas 

bangsa-bangsa Selatan. Tuhan mengguna-kan dan mengijinkan Antikris sebagai alat penghakiman-Nya untuk 

menghukum bangsa-bangsa yang hendak membinasakan Israel. 

Bagaimana dengan pasukan-pasukan dari Utara? Belum juga pasukan Antikris selesai berperang 

dengan raja Selatan, kabar mengejutkan datang dari pegunungan Utara Israel, yaitu telah terjadi gempa bumi 

dan goncangan yang begitu hebat sehingga “gunung-gunung akan runtuh” (Yeh 38:20), sebab Tuhan sendiri 

yang mengirimkan gempa bumi maha dahsyat untuk menghukum raja Gog dan Magog. Nasib yang sama juga 

menimpa bangsa-bangsa yang menyertai raja Gog dan Magog, tentara yang berjumlah jutaan orang beserta 

perlengkapan militer yang besar akan menerima perlawanan dari Tuhan, mereka akan menderita sampar 

dan rabun sehingga saling menembaki teman sendiri, tank-tank dan kekuatan udara akan tertahan oleh hujan 

lebat, sedangkan altilery dan tentara yang masih tersisa akan hancur oleh hujan belerang (Yeh 38:21-23). 

Tidak terhitung lagi jumlah mayat dan bangkai alat-alat perang memenuhi tanah Utara, sehingga 

berkumpulah burung-burung bangkai dan segala jenis binatang buas untuk memakan jutaan tentara yang 

mati. Setidaknya 1/4 penduduk dunia tewas akibat dampak langsung dan tidak langsung dari perang ini 

(Why 6:7-8). Inilah penghakiman atas bangsa-bangsa Utara. Tuhan sendiri melalui tangan-Nya yang kuat 

menghakimi bangsa-bangsa Utara yang datang untuk membinasakan Israel. 

Penghakiman kedua, penghakiman atas segala bangsa 

Semua orang berdosa (Rom 3:23). Sejak lahir sudah berdosa, ditambah lagi dengan dosa yang 

dilakukan selama hidup manusia membuat manusia pasti akan dihukum. Namun Tuhan Yesus mengasihi 

manusia, Ia datang ke dunia, mati dan disalibkan untuk melepaskan manusia dari penghukuman. Dengan 

bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat secara pribadi maka kita akan menerima 

pengampunan dan terluput dari penghakiman.  

Kini telah lebih dari 2.000 tahun dari karya penebusan Kristus di kayu salib, namun hanya sedikit 

saja yang menanggapi panggilan pertobatan dan keselamatan yang Yesus berikan secara cuma-cuma. Sampai 

saat ini Allah dengan sabar menanti siapa saja yang mau diselamatkan, melalui Roh Kudus-Nya, rasul-rasul-

Nya dan hamba-hamba-Nya berita keselamatan dan pertobatan itu terus dikumandangkan, namun tetap saja 

hanya sedikit orang yang meresponinya. Kebanyakan manusia tetap hidup dalam dosa, hidup seenaknya, 

bahkan menganiaya para pembawa kabar keselamatan melalui Yesus Kristus. 



 

Namun kesabaran Allah ada batas waktunya. Sekalipun Allah adalah Allah yang sabar dan 

mengirimkan Anak-Nya untuk menyelamatkan umat manusia, namun saatnya akan datang bahwa Allah akan 

mengirimkan Anak-Nya untuk menghakimi. Di akhir jaman, Allah akan mengirimkan Anak-Nya, yaitu Yesus 

Kristus, sebagai Raja dan Hakim yang penuh otoritas dan “gada besi” (Why 19:15). Ini akan terjadi saat masa 

kesusahan besar, masa yang Taurat gambarkan dengan masa Yom HaDim (Penghakiman). 

“Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang 

kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan 

bahasa dan kaum, dan ia berseru dengan suara nyaring: "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena 

telah tiba saat penghakiman-Nya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan 

semua mata air.” (Why 14:7) 

Sebagai penghukuman terhadap seluruh umat manusia yang berdosa, tidak mau juga bertobat dan 

menolak Yesus Kristus sebagai Juruselamat, maka Allah akan mengirimkan penghakiman-Nya dengan sangat 

keras. Tujuh materai akan dibuka-Nya, maka terjadilah berbagai bencana, perang, wabah penyakit yang 

mengerikan dan kematian menimpa umat manusia di dunia. Saat Materai ketujuh dibuka maka tujuh 

sangkakala ditiup, maka terjadilah berbagai malapetaka dan bencana alam dahsyat menimpa penduduk 

dunia, hewan dan tanah. Bahkan lebih dari itu, benda-benda langit pun berjatuhan menimpa dunia dan segala 

penghuninya... Sungguh mengerikan penghakiman Allah, akan tetapi Alkitab mencatat bahwa sekalipun 

penghakiman Allah terhadap manusia begitu keras namun manusia tetap tidak mau bertobat! 

“Tetapi manusia lain, yang tidak mati oleh malapetaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan 

mereka: mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari 

tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat 

dari pada pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian.” (Why 9:20-21) 

Karena manusia tidak juga bertobat dari dosa-dosa mereka, mengakibatkan penghakiman Allah atas 

dunia ini berlanjut. Saat ditiupnya sangkakala ketujuh maka ditumpah-kannya tujuh cawan murka Allah! 

Ketujuh cawan tersebut berisi tujuh murka Allah, yaitu tujuh malapetaka yang akan menimpa penduduk 

dunia yang tetap tidak mau bertobat dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Penghakiman Tuhan melalui 

ketujuh cawan tersebut sungguh dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di bumi (Why 

16:18), bahkan dikatakan bahwa akibat penghakiman tersebut mengakibatkan kota-kota di dunia runtuh, 

pulau-pulau lenyap dan gunung-gunung tidak ditemukan lagi (Why 16 19-20). Tapi yang sangat 

mengherankan adalah, sekalipun penghakiman yang melanda dunia begitu dahsyat, namun manusia tidak 

juga mau bertobat, tapi malah menghujat Allah...   



“Dan hujan es besar, seberat seratus pon, jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia 

menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat.” (Why 16:21) 

 

Dan inilah penghakiman terakhir bagi kejahatan manusia yang selama ini menolak panggilan 

keselamatan Allah dan lebih memilih hidup dalam dosa. Inilah akhir dari sejarah manusia, mereka 

dibinasakan ke dalam api yang kekal karena keengganan manusia meninggal-kan dosa dan menolak 

keselamatan yang Allah siapkan secara cuma-cuma melalui kematian Kristus di kayu salib.  

Kita yang masih hidup sekarang harus mengerti pribadi Allah secara lengkap. Kita jangan hanya 

melihat dari satu sisi saja, yaitu sosok Allah yang penuh kasih karunia, maha pengampun, sabar, lemah 

lembut, penuh belas kasihan dan sebagainya. Namun kita juga harus mengerti bahwa Allah juga adalah Raja 

dan Hakim, pembuat hukum yang tegas dan berlaku adil. Tuhan mungkin sering menghajar kita sekarang 

karena pelanggaran kita, namun lebih baik dihajar sekarang daripada dihajar dengan gada-Nya di hari 

penghakiman kelak. Masa Tesuvah (pertobatan) masih berlaku, tapi tidak lama lagi akan berakhir, sebab 

pengangkatan sudah diambang pintu. Itu berarti hari penghakiman (Yom HaDim) juga sudah dekat. 

Penghakiman ketiga, penghakiman atas Israel  

Sejak dulu, sekarang dan waktu yang akan datang, sepertinya Israel ditentukan untuk selalu hidup 

dalam peperangan. Oleh karena perang, umat pilihan-Nya itu mengalami banyak penderitaan. Hingga saat ini, 

sekalipun mereka sudah tinggal di tanah mereka lagi, bangsa Israel belum bisa hidup tenang. Mereka harus 

waspada terhadap serangan roket tanpa arah yang bisa jatuh di mana saja dan kapan saja, waspada terhadap 

serangan teror yang ditujukan terhadap warga sipil Israel melalui serangan aksi terorisme, bom bunuh diri, 

penculikan, penembakan dan sebagainya...  



Sekalipun ibukotanya bernama Yerusalem, yang artinya “kota damai”, namun tidak ada damai di 

Israel. Rumah-rumah dibangun di atas ruang-ruang perlindungan (bomb shelter), di tengah-tengah kota 

dibangun ruang-ruang shelter untuk perlindungan jika terjadi serangan roket, jalan-jalan dipenuhi dengan 

checkpoint untuk memeriksa setiap kendaraan yang hendak masuk atau keluar pemukiman Yahudi sebagai 

antisipasi masuknya ancaman teror. Pemerintahan Israel juga memasang misil-misil penangkal serangan 

roket jarak dekat (Iron dome) seharga 800 juta per satu misil yang disiagakan 24 jam sehari untuk 

menangkal setiap serangan-serangan roket; belum lagi misil-misil penangkal serangan roket jarak jauh 

(David’s sling missile) seharga 12 miliar per satu misil juga disiagakan untuk menangkal serangan roket-

roket serangan negara tetangga yang ditujukan ke Israel. Israel tidak pernah beristirahat, tentara mereka 

bekerja 24 jam sehari 7 hari seminggu. Israel tidak pernah tertidur, kamera-kamera CCTV disiagakan di 

setiap sudut kota, balon-balon udara pembawa kamera, surveillance satelit, pesawat-pesawat tanpa awak 

(drone) berjaga-jaga di atas udara Israel setiap saat menjadi mata atas setiap serangan teror yang sering 

terjadi. Seperti itulah hidup sebagai orang Yahudi. 

 

Saat Tuhan Yesus berkhotbah tentang akhir jaman, Ia pernah memperingatkan kepada penduduk 

Yerusalem: 

Jadi apabila kamu melihat Pembinasa keji berdiri di tempat kudus, ... maka orang-orang yang di Yudea 

haruslah melarikan diri ke pegunungan..” (Mat 24:15).  



Peringatan Tuhan Yesus pada ayat tersebut adalah peringatan terhadap orang-orang Yahudi akan 

bahaya yang mengintai mereka kelak pada waktu Romawi pimpinan Jendral Titus berhasil merebut Bait 

Allah, jendral ini sangat jahat sehingga Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang Yahudi untuk secepat 

mungkin pergi dari sekitar Yerusalem untuk menghindari kematian ditangan tentara-tentara Romawi yang 

kejam. Setelah itu, bangsa Israel kehilangan tanah air mereka dan harus mengungsi ke negara-negara di 

seluruh dunia dan tinggal sebagai orang asing dan dibenci, tapi itu bukan puncaknya, sebab kejadian besar 

yang Tuhan Yesus peringatkan kepada kota Yerusalem ternyata hanya bayangan dari apa yang akan terjadi 

kemudian di akhir jaman, yaitu kejadian serupa yang lebih dahsyat pada waktu Antikris (yang dianggap 

Mesias oleh orang-orang Yahudi) akan masuk tempat kudus dari Bait Allah dan menyatakan diri sebagai 

Allah. Inilah masa “kesusahan Yakub” seperti nubuat nabi Yeremia (Yer 30:7). Darah akan memenuhi seluruh 

jalanan di Yerusalem dan di seluruh negeri, tidak ada pengecualian antara laki-laki, perempuan, ibu-ibu hamil 

bahkan anak-anak, semua akan dibunuh oleh Antikris (Hos 14:1). Tidak ada tempat aman bagi semua orang 

Yahudi saat itu. Shelter-shelter yang dibuat pun tidak dapat menyembunyikan orang Yahudi dari keganasan 

Antikris. 

Penganiayaan besar itu terjadi pada pertengahan tujuh tahun masa aniaya besar (Dan 9:27), 

Penganiayaan akan berpusat di Yerusalem dan menyebar ke seluruh dunia, masa ini akan menjadi masa 

kekejian yang membinasakan, masa yang paling mengerikan dan kesulitan besar dalam sejarah Israel. Masa 

itu akan berlangsung selama “empat puluh dua bulan” (Why 11:2; 13:5); “seribu dua ratus empat puluh hari” 

(Why 11:3; 12:6) dan “satu masa dan dua masa dan setengah masa” (Dan 7:25; Why 12:14). Semua ungkapan 

itu menandai satu masa yang lamanya 3 ½ tahun. Dan masa itu adalah masa penghakiman bagi orang-orang 

Yahudi untuk memutuskan siapa yang layak menerima kasih karunia Allah pada masa penebusan 

(digambarkan oleh hari raya Yom Kippur) yang akan terjadi di akhir masa itu.  

Pemurnian Israel  

Nabi Zakharia sudah melihat akan kekejian tersebut, ia menulis:  

“maka di seluruh negeri, demikianlah firman TUHAN, dua pertiga dari padanya akan dilenyapkan, mati 

binasa, tetapi sepertiga dari padanya akan tinggal hidup.” (Zak 13:8).  

Dua pertiga berarti 66,6% dari penduduk Israel akan tewas, sungguh angka kematian yang sangat 

banyak dalam sejarah Israel. Mengapa mereka mengalami semua itu? Jawabannya adalah “pemurnian.” Zak 

13:9 berkata :  

“Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang 

memurnikan perak. Aku akan menguji mereka, seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil nama-Ku, 

dan Aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata: Mereka adalah umat-Ku, dan mereka akan menjawab: 

TUHAN adalah Allahku!”   

Tuhan sedang memurnikan umat-Nya dengan jalan membinasakan orang-orang Israel yang tegar 

tengkuk dan menyerahkannya ke tangan Antikris, Tuhan sedang memisahkan umat-Nya yang kudus dan yang 

berdosa.  

“Tujuannya ialah untuk membuktikan apakah kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau 

tidak. Emas yang dapat rusak pun, diuji dengan api. Nah, iman kalian adalah lebih berharga dari emas, jadi 

harus diuji juga supaya menjadi teguh. Dan dengan demikian kalian akan dipuji dan dihormati serta 

ditinggikan pada hari Yesus Kristus datang kembali.” (I Pet 1:7, BIS). 



Pada edisi-edisi yang lalu kita telah melihat bagaimana orang-orang Yahudi berdatangan dari seluruh 

penjuru dunia kembali ke tanah air mereka di Israel (Aliyah), dari foto-foto yang ditampilkan kita juga 

melihat bagaimana sukacita orang-orang Yahudi yang telah ratusan tahun bahkan ribuan tahun tercerai-berai 

dari tanah air mereka dapat kembali berkumpul di tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham bapak 

leluhur mereka. Inilah sukacita yang luar biasa, karena mimpi dan cita-cita para nenek moyang mereka untuk 

kembali ke tanah airnya menjadi kenyataan. Namun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mereka 

kembali kelak, bangsa ini tidak menyadari bahwasanya kepulangan mereka adalah saatnya bagi bangsa ini 

memenuhi penghakiman Tuhan seperti halnya bangsa-bangsa lain juga akan menghadapi penghakiman 

Tuhan di Israel (Why 14:7) yaitu bangsa-bangsa yang kelak akan datang ke Israel untuk berperang terhadap 

Israel. Tanah Israel memang akan menjadi pusat penghakiman Allah atas bangsa-bangsa dan Israel sendiri. 

Oleh sebab itu jangan kita heran jika semakin hari kita akan melihat bagaimana bangsa-bangsa di dunia dan 

bangsa Israel sendiri “berebut” dan berusaha menguasai tanah-tanah Israel. 

Nasib orang-orang Yahudi pada waktu Antikris mulai menyatakan diri sebagai Allah sangatlah 

mengerikan, pada waktu itu mereka adalah bangsa yang harus dibinasakan – tanpa terkecuali: dewasa, anak-

anak, bayi, orang tua, sehat, sakit, hamil, pemimpin pemerintahan, hingga Rabi sekalipun (Hos 14:1) – 

kebencian Antikris dan dunia terhadap bangsa ini sudah mencapai puncaknya. Setidaknya 2/3 penduduk 

Israel akan tewas pada waktu itu (Zak 13:8), darah akan memenuhi jalan-jalan di Yerusalem dan di seluruh 

negeri. Situasi yang akan terjadi begitu mengerikan sehingga ketika kekejian yang membinasakan itu muncul, 

Tuhan Yesus memperingatkan dalam Mat 24 bahwa orang Israel harus lari tanpa ragu-ragu sedikitpun, 

penundaan akan fatal akibatnya, waktu adalah segalanya. Bagi mereka yang sempat melarikan diri akan lari 

ke gunung-gunung atau bersembunyi dalam gua sambil berfikir apa gerangan yang sedang terjadi.  

 

Bagi mereka yang sempat lari pun keadaannya belum tentu aman, sebab Antikris tidak akan rela 

melepaskan orang-orang Yahudi begitu saja, ia akan memburu mereka dengan segala kekuatan, pasukannya 

akan dikerahkan untuk mencari, satelit akan digunakan untuk melacak keberadaan mereka, dan tanda 666 

yang mungkin berupa microchip akan diberlaku-kan, sehingga jika mereka membeli sesuatu – terutama 

bahan makanan – posisi mereka akan segera diketahui dan mudah ditangkap. 

Dengan terbunuhnya 2/3 orang Israel, sebenarnya Tuhan sedang menyingkirkan orang-orang 

berdosa dari Israel...  



 “Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara 

umat-Ku yang mengatakan: Malapetaka itu tidak akan menyusul 

dan tidak akan mencapai kami.” (Ams 9:10)  

Dan itupun baru permulaan saja, sebab pemurnian 

berikutnya adalah penyaringan terhadap 1/3 sisa orang Yahudi 

yang masih hidup untuk masuk masa penyaringan, sampai benar-

benar tersisa hanya orang-orang yang murni hatinya dan yang 

akhirnya mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat. 

Mereka-mereka inilah yang kelak akan memasuki masa 1.000 

tahun damai dan mewarisi janji-janji Israel baru yang dipulihkan 

(Hos 14:5). 

Nasib 1/3 sisa penduduk Israel yang masih hidup akan 

sangat sulit, mereka akan menghadapi bahaya maut senantiasa, 

sebab mereka akan menjadi target utama dari perburuan Antikris 

yang semakin meluap-luap amarahnya. Sisa-sisa Israel ini juga akan menjalani pemurnian dari Tuhan, 

pemurnian yang akan menguji apakah mereka akan mengenali siapa Tuhan-nya dan bertobat kepada-Nya 

didalam Yesus Kristus, atau akan tetap mempercayai taurat-taurat buatan manusia-nya yang membuat 

mereka semakin tidak mengenali Allah yang benar dan tertipu oleh berbagai tipuan Antikris, sehingga akan 

mengalami nasib yang sama seperti 2/3 saudara-saudara mereka yang telah mati ditangan Antikris. 

Perlindungan Allah atas sisa-sisa Israel 

Saudara, penghakiman yang dialami oleh bangsa Israel begitu dahsyat, tidak pernah ada dalam 

sejarah manusia di masa lalu bisa menandingi pembantaian Antikris terhadap bangsa Israel, begitu luar 

biasanya. Jika Tuhan tidak turun tangan, maka semua orang Israel pasti tewas waktu itu, padahal tidak semua 

orang Yahudi memberontak terhadap Allah. Untuk melindungi sisa-sisa Israel yang taat, Tuhan mengirimkan 

pertolongan-pertolongan adikodrati. Pertolongan Allah yang pertama atas bangsa Israel adalah pada waktu Ia 

menghancurkan tentara Utara yang hendak menyerang Israel pada waktu perang Gog dan Magog. 

Pertolongan berikutnya adalah diluputkannya 1/3 penduduk Israel dari pembinasaan Antikris pada waktu ia 

menyatakan diri sebagai Allah di Bait Allah ke-3. Setelah itu, setidaknya ada 4 pertolongan yang Tuhan 

lakukan terhadap Israel, yaitu : 

1. Memateraikan 144.000 orang Israel  

2. Mengutus dua saksi-Nya 

3. Mengutus malaikat Mikhael 

4. Membawa dan menyediakan perlindungan bagi sisa-sisa Israel di padang gurun. 

144.000 orang Israel dimateraikan 

“...Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-

hamba Allah kami pada dahi mereka!" Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu: seratus 

empat puluh empat ribu yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. (Why 7:1-4). 

Sekalipun masa kesusahan besar adalah akibat dari dosa dan pelanggaran orang-orang Israel 

terhadap Allah, namun ternyata tidak semua orang Israel melakukan pelanggaran itu, diantara seluruh 

penduduk Israel ada orang-orang yang masih menjaga kelakuannya dan tidak mencemari dirinya dalam dosa 



dan pelanggaran. Jumlah mereka tidak banyak, hanya 144.000 orang dari 12 suku Israel, mereka diberi tanda 

/ materai nama Allah di dahi mereka. Meterai Allah atas 144.000 orang Israel menunjukkan bahwa orang-

orang tersebut adalah milik Allah dan berada di bawah pemeliharaan-Nya (Ef 1:13) sehingga Iblis, Antikris, 

sihir nabi palsu dan berbagai celaka tidak mereka alami. Inilah balasan Tuhan terhadap anak-anak-Nya yang 

tetap setia dan hidup selaras dengan Firman Tuhan.  

Tuhan mengutus dua saksi-Nya 

“Dan Aku akan memberi tugas kepada dua saksi-Ku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung, 

seribu dua ratus enam puluh hari lamanya... Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah 

api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti 

mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan 

turun hujan selama mereka bernubuat; dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya 

menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendaki-

nya.” (Why 11:3-6)  

Selain ke-144.000 orang Yahudi yang dimateraikan, untuk melindungi sisa-sisa Israel, Tuhan juga 

mengirimkan ke dua saksi-Nya. Mereka berdua akan turun dari surga dan akan memberitakan kabar 

pertobatan bagi sisa-sisa Israel, bernubuat, menyingkapkan kesalahan-kesalahan Israel dihadapan Tuhan, 

melakukan mukjizat-mukjizat yang mengherankan, berpakaian kain karung sebagai pakaian perkabungan 

dan menjadi saksi Kristus untuk memberitakan Injil pada sisa-sisa orang Israel sebelum kedatangan Kristus 

ke dunia ini.  

Saat ini, orang Yahudi sangat eksklusif, mereka merasa Israel-lah satu-satunya umat pilihan Tuhan, 

sehingga mereka menjadi sombong dan menganggap bangsa lain rendah, sehingga pada waktu para penginjil 

Kristen dari bangsa-bangsa lain (non-Yahudi) datang untuk memberitakan Injil keselamatan, mereka 

langsung menolaknya (bahkan Tuhan Yesus-pun ditolaknya). Akan tetapi pada masa kesusahan besar Tuhan 

akan mengirimkan saksi-Nya yang merupakan asli orang-orang Yahudi sendiri, identitas kedua saksi itu tidak 

diketahui, namun mereka memiliki ciri-ciri seperti Musa dan Elia (kedua nabi ini sangat dihormati dikalangan 

orang Yahudi), demikian juga dengan kuasa-kuasa yang dimiliki kedua saksi-Nya ini mirip dengan kuasa dan 

mukjizat Musa dan Elia, seperti: mengubah air menjadi darah, menurunkan api, menurunkan hujan dll.  

Kedua saksi ini diutus Tuhan untuk membawa sisa-sisa Israel agar percaya kepada Tuhan Yesus 

(yang telah mereka salibkan) dan mengerti bahwa Yesus adalah Mesias mereka yang sesungguhnya. Kedua 

saksi ini juga akan memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa yang duduk di Bait Allah ke-III saat itu 

adalah mesias palsu. Kedua saksi ini akan menjadi pengganggu utama pemerintahan Antikris, mereka berdua 

akan diam di ring satunya Antikris yaitu di Yerusalem. Kedua saksi ini akan membongkar semua kebohongan 

Antikris dan memberitakan kebenaran ditengah-tengah kekejian yang dilakukan seluruh bumi, ini akan 

menjadi siksaan bagi seluruh pengikut Antikris (Why 11:10b), telinga mereka akan panas mendengar 

kebenaran-kebenaran Firman Tuhan yang disampaikan dua saksi-Nya, para petinggi akan berusaha 

membunuh mereka dan akan berusaha menandingi kuasa yang dimiliki kedua saksi itu, dan sekalipun 

mukjizat-mukjizat yang dilakukan akan ditandingi oleh mukjizat-mukjizat nabi palsu, namun dua saksi ini 

akan lebih berkuasa ketimbang sihir-sihir nabi palsu. 

Tuhan mengutus malaikat Mikhael 

"Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak 

bangsamu; dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada 

bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barangsiapa 

yang didapati namanya tertulis dalam Kitab itu.” (Dan 12:1) 



Kekuasaan Antikris bukan hanya penguasaan terhadap seluruh dunia ini, namun juga melingkupi 

penguasaan atmosfir dunia melalui roh-roh jahatnya untuk mendukung segala pekerjaan jahatnya. Kuasa-

kuasa jahat ini juga akan dipergunakan Iblis dan Antikris untuk memburu sisa-sisa Israel yang masih selamat, 

mereka akan mengelilingi seluruh penjuru dunia untuk membinasakan bangsa Israel, namun Tuhan tidak 

membiarkan sisa-sisa Israel yang kelak akan diselamatkan-Nya begitu saja, Tuhan mengutus malaikat-Nya 

yang bernama Mikhael untuk mendampingi umat Israel dalam menangkis serangan-serangan roh jahat yang 

hendak membinasakan mereka. Mikhael beserta bala tentaranya (malaikat-malaikat) akan memagari orang-

orang Israel dan siap bertempur melawan kuasa jahat, perlindungan ini merupakan perlindungan di alam 

roh, perlindungan supranatural Allah.   

Tuhan menyediakan Israel perlindungan di padang gurun 

“Kepada perempuan itu (Israel) diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia 

terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama satu masa dan 

dua masa dan setengah masa.” (Why 12:14) 

Pertolongan Ilahi berikutnya yang diberikan kepada orang-orang Israel adalah sebuah tempat 

perlindungan. Orang Israel kala itu tidak memiliki tempat tinggal (homeless), makanan dan harta benda. Saat 

mereka lari dari perburuan Antikris, mereka lari tanpa membawa apapun juga, mereka tercerai berai ke 

gunung-gunung, hutan-hutan, lari dari kota yang satu ke kota yang lain, sembunyi dan lari dalam ketakutan 

luar biasa. Semua orang memburu mereka, setiap hari tentara Antikris menyisir dan mengejar orang Yahudi 

untuk dibunuh.  

Guna menyelamatkan orang-orang Israel yang setia kepada-Nya dalam perburuan yang mematikan 

tersebut, maka Allah memberikan perlindungan lain yaitu berupa tempat perlindungan adikodrati di padang 

gurun. Alkitab tidak menyebutkan nama dari padang gurun tersebut, namun Alkitab menyebutkan nama 

daerahnya seperti penglihatan Daniel: 

“Juga Tanah Permai akan dimasukinya, dan banyak orang akan jatuh; tetapi dari tangannya akan 

terluput tanah Edom, tanah Moab dan bagian yang penting dari bani Amon.” (Dan 11:41) 

Dimana Edom, Moab dan Amon kini berada? Ketiga daerah tersebut kini berada di wilayah Yordania 

saat ini. Edom merupakan wilayah Selatan Yordania, Moab merupakan wilayah tengah, dan Amon merupakan 

wilayah Utara yang kini kita kenal dengan nama Amman, ibu kota Yordania. Fakta menarik mengenai sejarah 

bangsa Yordania terutama wilayah Edom adalah bahwa penduduknya tinggal di liang-liang batu, seperti nabi 

Obaja menulis:  

“...Ya engkau (Edom) 

yang tinggal di liang-liang batu, 

yang menduduki tempat tinggi 

bukit! ...”  (Obj 1:3b) 

 

Salah satu pemandangan 

gua-gua dari “Petra City” di 

Yordania 

 



Edom memang memiliki bukit-bukit dan tanah yang terbentuk dari bebatuan (Sela, Ibr.), salah 

satunya adalah wilayah Petra (bahasa Yunani yang berarti “batu”). Petra adalah sebuah kota kuno yang telah 

ditinggalkan oleh penduduknya. Yang tidak biasa dari kota Petra adalah bahwa kota ini dibangun dengan cara 

memahat dinding bukit-bukit batu cadas dan melubanginya menjadi gua-gua raksasa. Gua-gua tersebut 

dikenal dengan nama katakombe atau catacombs (Ing.) yang berarti: Gua/lorong-lorong yang terdapat pada 

bukit batu (biasanya dibawah tanah), dibuat sebagai tempat penguburan atau perlindungan. Lorong-lorong 

katakombe biasanya begitu luas dan kompleks seperti labirin. Dari segi keamanan, Petra juga sangat 

terlindungi, itu dikarenakan posisinya yang terletak diantara gunung-gunung cadas yang tinggi dan hanya 

bisa dimasuki melalui jalan berupa ngarai yang sangat sempit yang dikenal dengan nama “Siq”. Namun yang 

paling penting adalah bukan karena posisi strategis dari pegunungan dan lembah Petra yang melindungi 

Israel, melainkan oleh karena perlindungan adikodrati Allah, sebab jangankan saat Antikris berkuasa, saat ini 

saja kecanggihan alat-alat pelacakan, radar, satelit, dan lainnya tentu akan sangat mudah menemukan orang-

orang Yahudi yang lari ke Petra. Bagi beberapa satelit, menemukan manusia yang bersembunyi di bukit batu 

yang hanya beberapa meter dalamnya bukanlah hal sulit.  

Terluputnya tanah Edom, Moab dan Amon dari penguasaan Antikris merupakan campur tangan 

Tuhan. Tanah-tanah tersebut dipagari Tuhan dengan caranya yang ajaib, sehingga segala alat-alat pelacakan, 

radar, pengintai, alat-alat perang, artileri, hingga tentara Antikris tidak bisa memasuki tanah tersebut, Tuhan 

“membutakan” alat-alat pengawasan Antikris. Bukan hanya itu, bumi juga bangkit untuk melindungi Israel, 

seperti pada waktu Antikris mengirimkan air bah kepada sisa-sisa Israel dengan harapan menghanyutkan 

dan membinasakannya, ternyata tanpa diduga-duga bumi menolong Israel dengan membuka mulutnya, 

menelan air tersebut...  

“Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air, sebesar sungai, ke arah perempuan itu, supaya ia 

dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya, dan menelan 

sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya.” (Why 12:15-16)  

Entah ayat tersebut merupakan kata-kata kiasan atau bukan, tapi saat Tuhan Yesus memperingatkan 

orang Israel untuk segera melarikan diri ke gunung jika melihat Antikris memasuki Bait Allah (Mat 24:15-16) 

ternyata agar mereka terluput dan menerima perlindungan Tuhan. Bagi mereka yang tidak taat mereka akan 

mati ditangan Antikris.  

Bagi yang masih selamat, mereka akan mengalami trauma yang mendalam, sebab mereka baru saja 

menyaksikan pengalaman hidup yang paling mengerikan, orang-orang yang selamat ini telah kehilangan 

harta benda, keluarga, mungkin anak atau orang tua, kehilangan tempat tinggal dan menyaksikan 

pembunuhan-pembunuhan sadis bangsa mereka. Oleh sebab itu, di padang gurun Tuhan memiliki rencana 

terhadap sisa-sisa Israel ini, Tuhan hendak menghiburkan mereka disana, dan Tuhan hendak memulihkan 

hati orang Israel agar kembali kepada Allah, seperti pada waktu Tuhan memelihara Israel di padang gurun 

saat keluar dari Mesir dulu.  

“Sebab itu, sesungguhnya, Aku ini akan membujuk dia, dan membawa dia ke padang gurun, dan 

berbicara menenangkan hatinya...” (Hos 2:13-14)  

Bagaimana kelanjutan penghakiman Allah atas Israel? Karena akhir kejadiannya berbarengan 

dengan penghakiman bangsa-bangsa negeri dari Timur maka kita akan membahas terlebih dahulu 

penghakiman atas negeri dari Timur...  

 

 



Penghakiman keempat, penghakiman atas negeri dari Timur  

“Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga 

roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan 

mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada 

hari besar, yaitu hari Allah Yang Mahakuasa.” (Why 16:13).  

Seperti halnya penghakiman terhadap negeri Utara dan Selatan terjadi di Yerusalem, maka 

penghakiman atas bangsa-bangsa Timur ini juga akan terjadi di Yerusalem. Tuhan akan mengumpulkan 

bangsa-bangsa ini datang ke Yerusalem melalui tipuan yang dilakukan Antikris kepada para pemimpin 

bangsa-bangsa di Timur.  Langkah awal Antikris untuk mengumpulkan pasukan yang besar, maka: Iblis 

(naga), Antikris dan nabi palsu akan menipu raja-raja diseluruh dunia dengan tanda-tanda ajaib. Tujuan 

utama penipuan yang mereka lakukan adalah mengumpulkan dukungan dari para pemimpin dunia supaya 

mereka mau mengirimkan kekuatan militernya dalam “perang suci” ke Tanah Permai, yaitu Israel, tepatnya di 

dataran lembah Megido, oleh sebab itu perang ini dikenal sebagai perang Harmagedon. Banyak pemimpin 

dunia akhirnya tertipu dan mau mengirimkan militernya mendukung peperangan Antikris, mereka adalah 

militer negara-negara dari Timur. Dan tidak tanggung-tanggung Why 9:16 mencatat bahwa jumlah tentara 

yang terkumpul berjumlah 20.000 laksa! Di dalam Alkitab kata “laksa” ditulis dengan dua kata yaitu: 

“rababah” (PL/Ibr.) atau “murias” (PB/Yun.) yang artinya sama yaitu “10.000”. Itu berarti pasukan yang akan 

datang ke Yerusalem untuk dihakimi sama dengan 200.000.000 (20.000 x 10.000) atau dua ratus juta tentara, 

lengkap dengan senjata, peralatan perang, kendaraan militer, logistik dan senjata-senjata pemusnah masal 

lainnya (Why 9:17). Sebagai perbandingan, Perang Dunia II (PD II) saja hanya melibatkan 100.000.000 

tentara, padahal PD II berlangsung selama 10 tahun, melibatkan lebih dari 30 negara dan sebaran daerah 

peperangan yang sangat luas.   

Dari mana datangnya tentara sebanyak itu? Seperti namanya, “raja-raja dari Timur” adalah raja-raja 

yang memimpin negara-negara yang terdapat di sebelah Timur dari Israel, yaitu negara-negara Asia. Para 

penafsir percaya bahwa tentara “raja-raja dari Timur” adalah tentara dari negara-negara yang kita kenal 

sekarang sebagai Asia Timur, seperti: Cina, Jepang, Korea, negara-negara Asean (termasuk Indonesia), India, 

Pakistan, Banglades dan negara-negara Timur lainnya. 



Sungai Efrat kering 

Why 16:12 “Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai 

Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur.”  

Menyikapi perjanjian yang telah dibuat dengan Antikris untuk mengirimkan pasukannya ke Israel, 

maka raja-raja dan pasukan dari Timur segera menuju ke Israel. Dalam perjalanan mereka menuju Israel 

sesuatu yang ajaib terjadi, yaitu mengeringnya sungai Efrat (sebab Tuhan yang mengeringkannya) sehingga 

pasukan dari Timur ini dapat datang menuju lembah Megido tepat waktu. Pasukan ini sangat jahat, mereka 

juga memiliki kebencian terhadap orang-orang Yahudi, sehingga pada waktu mereka memasuki tanah Israel, 

tentara-tentaranya menghancur-kan segala yang ada, menjarah harta benda, memperkosa permpuan-

perempuan dan menawan hampir setengah dari penduduk, perhatikan ayat berikut:  

“Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem; kota itu akan direbut, rumah-

rumah akan dirampoki dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi 

ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu.” (Zak 14:2).  

Tapi jika kita melihat ayat berikutnya, yaitu di ayat 3, dikatakan :  

“Kemudian TUHAN akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti Ia berperang pada hari 

pertempuran.” (Zak 14:3) 

Inilah penghakiman Tuhan atas bangsa-bangsa dari Timur. Pada waktu itu Tuhan akan datang dari 

Surga dalam kemuliaan-Nya dan membereskan semua lawan-lawannya dalam pertempuran yang kita kenal 

sebagai “Perang Harmagedon”. Tuhan akan menghakimi ke-dua ratus juta tentara dari Timur ini karena 

kejahatan yang telah bangsa mereka mereka lakukan, termasuk penghakiman akibat keikutsertaan mereka 

dalam rencana Antikris untuk berperang melawan umat pilihan-Nya.  

“...Mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu—sebab siapa yang menjamah kamu, berarti 

menjamah biji mata-Nya—” (Zak 2:8) 

Sekalipun masa itu adalah masa penghakiman terhadap Israel juga, tapi Tuhan berjanji bahwa 

barangsiapa menjamah Israel maka mereka akan berurusan dengan Allah sendiri. 

HUJAN AKHIR 

Jika kita berbicara tentang perang Harmagedon, maka itu adalah masa penebusan Allah terhadap 

Israel. Perang Harmagedon antara Allah dan tentara negeri dari Timur merupakan peristiwa yang menandai 

berakhir-nya masa penghakiman Allah atas bangsa-bangsa dan Israel. Jika perang Harmagedon terjadi maka 

hal tersebut merupakan tanda bahwa penebusan Israel telah datang...  

“Hanya sesaat lamanya Aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar Aku 

mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap Aku telah menyembunyikan wajah-Ku terhadap 

engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi Aku telah mengasihani engkau, firman TUHAN, 

Penebusmu.” (Yes 54:7-8) 

Masa Yom HaDim di rangkaian hari raya hujan akhir adalah masa penghakiman yang 

menggambarkan atau menubuatkan tentang masa penghakiman dunia dan Israel. Jika masa Yom HaDim 

selesai, maka rangkaian hari raya hujan akhir akan segera memasuki hari raya Yom Kippur, yaitu hari raya 

yang menggambakan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dua kali untuk menebus sisa-sisa Israel dan 



mendirikan kerajaan 1.000 tahun damai (yang digambarkan dengan hari raya Sukkot). Namun sebelum itu 

terjadi ada satu lagi kejadian yang harus terjadi, yaitu HUJAN AKHIR! 

( Bersambung) 


