
 



PESAN GEMBALA 

 

KEMBALI KEPADA KASIH  
YANG MULA-MULA 

 
Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan,  

Dengan tidak terasa kita sudah memasuki bulan Februari 2017. Memasuki tahun 

2017 Tuhan memberi-kan tema bahwa, “Tahun 2017 adalah Tahun Mujizat Penuaian! 

The Year of Miracle Harvest.”  

 

ARTI TAHUN MUJIZAT PENUAIAN 

1. Mujizat Menghasilkan Penuaian Jiwa (Yoel 2:28-31)  

2.  Penuaian Berkat Melalui Mujizat (Yohanes 21:1-14)  

3.  Penuaian Mujizat (Lukas 1:37) 

4.  Menuai Apa Yang Kita Tabur Secara Mujizat (Galatia 6:7-10) 

Ada dua taburan yang bisa orang percaya lakukan, yaitu: 

a. Menabur Sesuatu yang Tidak Baik  

“Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung; ….” (Hosea 

8:7)  

Angin berbicara tentang sesuatu yang tidak baik. Mungkin dulu, hal-hal kecil yang tidak 

baik itu tidak apa-apa, tetapi sekarang hal itu akan menjadi puting beliung yaitu sesuatu 

yang merusak. Karena itu taburlah yang baik.   

b.  Menabur Sesuatu yang Baik 

“Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan 

bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti 

pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.” (Mazmur 126:5-6)  

Ini berbicara tentang taburan yang baik. Tapi menabur yang baik itu tidak mudah, 

bahkan sampai harus banyak mencucurkan air mata. Saat melakukan yang baik terkadang 

malah disalah mengerti, difitnahkan sesuatu yang buruk, dan bahkan mungkin sampai 

masuk penjara. Tapi Tuhan katakan: “Jangan mundur…jangan berdiam diri, tetapi berjalan 

maju meskipun sambil menangis”. Sebab Tuhan berjanji bahwa pada saatnya Saudara akan 

menuai sambil bersorak-sorai sambil membawa berkat-berkat-Nya.  

5.  Tuaian di Bumi adalah Murka Allah (Why 14:14-20) 

Jika berbicara tuaian jiwa-jiwa di akhir jaman, maka itu berbicara tentang pemisahan 

antara yang baik dan yang jahat, atau antara domba dan kambing. Mereka yang berbuat 

baik/domba akan menerima kemuliaan, tapi yang berbuat jahat/kambing akan menerima 

penghukuman/murka Allah.  



DOA YABES 

“Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-

limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-

Mu menyertai aku, dan melindungi aku dari pada 

malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku!” (1 

Tawarikh 4:9-10) 

Ini adalah doa yang luar biasa, biarlah Saudara 

juga berdoa “Tuhan, berkati aku di tahun 2017 

berlimpah… limpah… limpah! Tuhan, masuk tahun 2017 

perluas daerahku. Daerah pelayanan, visi, daerah 

pekerjaan, perluas Tuhan! Masuk tahun 2017, kiranya 

tangan-Mu menyertai dan melindungi aku daripada 

malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku!”  

Doa Yabes dikabulkan Tuhan. Rahasianya 

adalah karena Yabes memuliakan Tuhan! Kalau 

Saudara memuliakan Tuhan, maka Saudara akan 

mengalami apa yang dialami Yabes, yaitu:  

• Ia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya...  

• doa Yabes dijawab Tuhan!  

Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Salah satunya adalah Amsal 3:9-10 yang 

menulis: “Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala 

penghasilan-mu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan 

bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.”  

Saudara, muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. 

Dalam Bahasa Ibraninya disebut 'resit' yang artinya pertambahan atau keuntungan. Kalau 

kita berbicara tentang Buah Sulung 2017, itu adalah keuntungan atau penambahan yang 

Tuhan beri di bulan Januari 2017.   

 

EMPAT HAL YANG HARUS DILAKU-KAN UNTUK MENGALAMI MUJIZAT 

1. Jangan sampai tidak percaya mujizat 

2. Kita harus percaya dan bertindak meskipun tidak masuk akal 

3. Ada harga yang harus dibayar untuk terjadinya mujizat 

4. Kesombongan membuat mujizat tidak terjadi. 

 

TAHUN AYIN ZAYIN 

Kita sedang memasuki tahun Ayin Zayin 5777. Tahun Ayin Zayin adalah: 

1. Tahun Penuaian  

2. Tahun Pedang 

3. Tahun Peperangan (baik secara fisik maupun rohani) 

4. Tahun Penyembahan 



Ini adalah penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan 

Yesus untuk kali yang kedua. Ada tiga pengertian tentang dimana penuaian jiwa akan 

terjadi, yaitu di tengah-tengah: 

a. Pedang Tuhan turun  

Pedang Tuhan berbicara tentang 'penghukuman' bagi dunia ini, tetapi bagi gereja-

Nya ini adalah pemurnian.  

b. Peperangan  

Akan terjadi peperangan baik secara fisik maupun secara rohani, dan peperangan 

ini akan semakin hebat.  

c. Penyembahan.  

Gereja Tuhan harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity 

siang dan malam, agar penuaian terjadi atas dunia ini.  

 

MENGAPA KITA MEMBACA KITAB WAHYU? 

Ada 2 hal yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui kitab Wahyu ini: 

1. Ada 7 kali peringatan mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang sudah sangat-

sangat dekat.  

• “Aku datang segera!...” sebanyak 4X dikatakan oleh Tuhan Yesus   

• “Waktu-Nya sudah dekat!” sebanyak 2X diucapkan oleh Yohanes dan Malaikat  

• “Waktu-Nya sudah singkat” sebanyak 1X.  

 

Angka 7 adalah angka sempurna, itu artinya pesan kedatangan Tuhan yang kedua 

kali  adalah sangat-sangat serius. 



2. Wahyu 2 dan 3, pesan Tuhan Yesus setelah Dia di sorga.  

Wahyu 2 dan 3 adalah pesan Tuhan Yesus setelah Dia di sorga kepada 7 sidang 

jemaat yang pada waktu itu. Tapi kita harus mengerti bahwa ke 7 sidang jemaat itu juga 

berbicara tentang gereja sepanjang masa termasuk masa kini. Dalam kitab Wahyu ini 

Tuhan akan menunjukkan apa yang Dia sukai sehingga kalau kita melakukannya kita akan 

mendapatkan pahala. Selain itu Tuhan juga akan menunjukkan apa yang tidak Dia sukai, 

sehingga kalau kita tidak melakukannya kita mendapatkan hukuman. Dan setiap akhir 

daripada pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan kata berikut “Siapa bertelinga, 

hendaklah mendengarkan apa yang dikata-kan oleh Roh kepada jemaat-jemaat”. Setelah itu, 

“Barangsiapa menang…”  

Jadi jika kita mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-

jemaat maka kita akan keluar sebagai pemenang. Apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-

jemaat itu merupakan perkataan Tuhan Yesus yang ada di Wahyu 2 dan 3 tadi. Tuhan mau 

kita semua masuk sorga, karena itu kita semua harus keluar sebagai pemenang. Karena 

hanya pemenang yang akan masuk sorga.  

 

A. Prilaku jemaat apa yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus? 

1. Mereka yang hidupnya tidak intim dengan Tuhan Yesus 

2. Yang meninggalkan iman yang Alkitabiah 

3. Yang bersikap toleran terhadap para  pemimpin-pemimpin jemaat, guru-guru dan 

pengerja awam yang a-moral. 

4. Yang mati rohani (Jemaat Sardis) dan suam-suam kuku (Jemaat Laodikia) 

5. Yang menggantikan kekudusan, kebenaran, hikmat rohani dengan keberhasilan 

secara duniawi 

 

B.  Bagaimana Tuhan Yesus menghukum jemaat/gereja yang seperti itu? 

1. Menyingkirkan dari kedudukannya dalam Kerajaan Allah 

2. Hadirat Tuhan akan meninggalkan mereka, sehingga mereka: 

a. Kehilangan kuasa Roh Kudus 

b. Kehilangan pengertian Keselamatan Alkitabiah yang benar.  

c. Kehilangan perlindungan atas anggota-anggota keluarganya dari 

penghancuran iblis. 

3. Para pemimpinnya akan dihukum.  

 

C. Apa yang disukai oleh Tuhan Yesus yang dilakukan oleh jemaat-Nya sehingga 

mereka mendapat pujian? 

1. Mereka tidak sabar terhadap orang-orang yang jahat 

2. Menguji kehidupan, ajaran dan pernyataan para pemimpin Kristennya 

3. Bertekun dalam iman, kasih, pelayanan dan penderitaan bagi Kristus 

4. Membenci apa yang dibenci oleh Tuhan Yesus 



5. Menolak untuk mengikuti kebejatan moral dunia dan keduniawian dalam jemaat.  

6. Menuruti Firman Allah 

7. Karena mereka adalah orang-orang pemenang 

 

D. Apa pahala yang diberikan kepada mereka yang melakukan apa yang disukai oleh 

Tuhan Yesus? 

1. Melindungi mereka dari masa kesukaran yang akan datang menimpa seluruh dunia 

2. Akan merasakan kasih dan hadirat-Nya 

3. Memberikan kehidupan yang kekal bersama-sama-Nya di sorga yang kekal 

 

Salah satu yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus adalah orang yang hidupnya tidak 

intim dengan-Nya.  

Ingat pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus. “Aku tahu segala pekerjaanmu: 

engkau rajin, engkau tekun, engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Ada rasul palsu 

engkau tidak bisa toleran kepada mereka. Dan engkau mau sabar dan menderita oleh karena 

nama-Ku. Dan engkau tidak mengenal lelah…” 

Inilah keadaan jemaat di Efesus yang luar biasa! Mereka rajin, tekun, tidak memberikan 

toleransi kepada rasul palsu, guru palsu, ajaran-ajaran palsu. Mereka mau sabar dan 

menderita oleh karena Nama Yesus dan tidak mengenal lelah. Tetapi apa kata Tuhan Yesus 

kepada mereka? “Tetapi Aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu 

yang semula. Karena itu Aku mau berkata kepadamu: betapa dalamnya engkau telah jatuh! 

Bertobat! Lakukan apa yang dulu engkau lakukan, kalau tidak Aku akan mengambil kaki 

dianmu dari tempatnya, kalau engkau tidak bertobat!”. 

Apapun yang Saudara lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kalau tidak didasarkan 

dengan kasih yang mula-mula adalah sia-sia. Kemudian Tuhan berkata: “Betapa dalamnya 

engkau telah jatuh! Bertobat! Lakukan apa yang pernah engkau lakukan, pada waktu 

pertama kali bertemu dengan Aku” Bertobatlah! Kembalilah pada kasih yang mula-mula.  

Salah satu ciri orang yang memiliki kasih yang mula-mula adalah Dia selalu bergairah 

dengan Tuhan. Bagi orang-orang seperti ini maka penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir 

itu pasti akan terjadi. Amin (Sh)  

 

Pesan Gembala Pembina Pdt. DR. Ir.Niko Njotorahardjo 

 

 

  

 

 

 

 

 



FIRMAN TUHAN KEPADA 

ZAKHARIA BAGI ISRAEL 
“Kembalilah kepada kasih yang semula” 

 

Saat Allah menemukan Abraham, Allah jatuh hati kepadanya. Abraham begitu taat 

dan mengasihi Allah, sehingga Ia berjanji bahwa kelak keturunan Abraham akan menjadi 

umat pilihan-Nya, yang diberkati, dilindungi-Nya dan dipersiapkan untuk lahir-Nya 

Juruselamat umat manusia. Dari Abraham lahirlah Ishak, kemudian dari Ishak lahirlah 

Yakub, yaitu Israel. Mengingat leluhur Israel yang taat dan mengasihi Allah dengan 

sungguh-sungguh, maka Allah mengikat perjanjian dengan Israel, bahwa Israel akan 

menjadi termasyhur dan bertambah-tambah jumlahnya di muka bumi ini (Kej 48:16). 

Dengan berjalannya waktu, Israel menjadi bangsa yang besar. Dan seperti kita dapat 

lihat di dalam Alkitab, kita menemukan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar 

tengkuk (Kel 32:9). Mereka bukan lagi bangsa yang mau taat dan setia kepada Allah seperti 

yang dilakukan oleh leluhur mereka. Bahkan setelah ribuan tahun Allah “membentuk” 

mereka, tetap saja mereka memberontak kepada Allah. 

Tak terhitung berapa banyak nabi-nabi dikirim-Nya, 

Firman-Nya disampaikan, bahkan penghukuman-Nya 

pun diturunkan, tetap saja bangsa Israel jatuh bangun 

dalam dosa dan pelanggaran. Sampai akhirnya murka 

Allah mencapai puncaknya, pada tahun 586 SM. Allah 

mengirimkan Nebukadnezar, raja negeri Babel, 

mengepung dan menyerang Yerusalem. Mereka 

berhasil menaklukkan Israel, menduduki kota-kotanya, 

meng-hancurkan Bait Allah, membunuh banyak sekali 

penduduknya, menawan sisa-sisa dari mereka yang 

masih hidup untuk kemudian dijadikan tawanan dan 

budak.  

Itu adalah penghukuman yang harus orang Israel terima karena ketidaksetiaan 

mereka kepada Allah. Tuhan menjatuhkan vonis 70 tahun hukuman untuk Israel menjadi 

orang buangan dan budak di Babel. Setelah genap 70 tahun masa penghukuman, maka 

penghukuman atas Israel berakhir, lalu Allah mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. 

Allah bermurah hati kepada umat-Nya ini dengan mengembalikan mereka ke tanah yang 

dijanjikan-Nya dulu. Bahkan Allah berjanji bahwa Ia akan mengembalikan kejayaan Israel, 

dengan syarat bahwa mereka mau mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh seperti dulu 

leluhur mereka mengasihi Allah. Jika kita membaca keseluruhan kitab Zakharia, maka kita 

menemukan bahwa melalui nabi-Nya, Zakharia, Allah menyampaikan kerinduan-Nya agar 

bangsa Israel kembali kepada kasih mereka yang semula kepada Allah, yaitu:  



1. KEMBALI KEPADA TUHAN  

“...Kembalilah kepada-Ku, demikian-lah firman TUHAN semesta alam, maka Akupun 

akan kembali kepadamu, ... Janganlah kamu seperti nenek moyang-mu ...” (Zak 1:3-4) 

Allah bermurah hati kepada umat-Nya dengan mengampuni dan memulihkan 

keadaan mereka. Allah mengembalikan sekitar 50.000 orang Israel ke tanah perjanjian, 

mereka adalah sisa-sisa dari jutaan orang Israel yang dulu tewas di tangan Nebukadnezar. 

Bersama mereka, Allah juga mengutus dua nabi-Nya, Zakharia dan nabi Hagai, untuk 

menyertai bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian, membangun kembali Bait Allah, dan 

memulihkan kehidupan ibadah mereka kepada Allah.  

Melalui nabi Zakharia, Allah meminta kepada bangsa Israel agar mereka kembali 

kepada Allah dan beribadah dengan benar, jangan seperti nenek moyang mereka yang 

tegar tengkuk. Kini Allah ingin kembali memulihkan berkat dan perlindungan-Nya seperti 

yang dijanjikan-Nya dulu kepada Abraham, dengan syarat mereka mau kembali kepada 

Allah, yaitu bertobat. Allah ingin mereka kembali kepada kasih mula-mula Israel seperti 

yang dilakukan oleh Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan bapa-bapa leluhur mereka lainnya 

yang begitu mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. 

Arti rohani, Saudara, keadaan orang percaya sering kali sama seperti apa yang 

dialami oleh bangsa Israel di pembuangan. Karena dosa, banyak orang percaya menderita, 

sakit, bangkrut, mengalami keretakan rumah tangga, 

menjadi budak iblis, dan mengalami berbagai macam 

kesulitan hidup. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan Yesus 

menyelamatkan kita. Ia memanggil kita untuk menjadi 

umat-Nya dalam proses kelahiran baru dan berjanji 

untuk memulihkan kita. Saat itu kita pasti begitu 

bergairah kepada Allah. Sebagai ucapan syukur kepada-

Nya, kita sangat berapi-api bagi Tuhan. Tidak ada yang 

bisa menghalangi kita untuk bersekutu dengan Allah 

dalam doa, jam-jam ibadah, dan mencari kebenaran 

Firman Tuhan. 

Waktu terus berjalan, sehari berlalu, seminggu berlalu, sebulan berlalu, dan 

akhirnya tahun-tahun berlalu... Karena berkat Tuhan melingkupi barangsiapa yang 

mengasihi-Nya, maka hidup kita mulai diberkati, keadaan kita dipulihkan-Nya, dan 

segalanya berjalan dengan baik, biasanya membuat perhatian kita terhadap hal-hal rohani 

mulai pudar. Begitu juga kasih kita kepada Tuhan akhirnya menjadi dingin. Kita tidak 

pernah lagi berdoa, beribadah, dan memanggil nama Tuhan. Begitu juga dengan kesibukan 

kita dalam mengelola berkat yang Tuhan berikan membuat kita tidak ada lagi waktu untuk 

bersekutu dengan Allah, membaca Alkitab, merenungkan Firman Tuhan, dan melayani 

Tuhan. Atau mungkin kita masih melakukan hal-hal itu, mungkin kita berkata: “Setiap hari 

Minggu saya masih ke gereja; saya masih mengembalikan persepuluhan, masih membaca 

Alkitab, dan masih melayani Tuhan di Gereja...”, tapi sebetulnya itu semua sudah menjadi 



rutinitas saja dan tidak lagi didasari oleh kasih kita kepada Allah seperti dulu. Ini sangat 

berbahaya... Itulah yang dinamakan dengan “meninggalkan kasih yang semula”. Tuhan 

dengan tegas menegur Gereja-Nya yang sudah meninggalkan kasihnya yang semula: 

“Namun demikian Aku mencela engkau, karena engkau telah meninggal-kan kasihmu 

yang semula.” (Why 2:4) 

Tuhan ingin kita kembali kepada kasih kita yang semula. Kasih yang daripadanya 

kita cinta dengan sepenuh hati kepada Kristus dan Firman-Nya.  

 

2. MENINGGALKAN DOSA  

“... Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat! 

Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghirau-kan Aku, demikianlah 

firman TUHAN.” (Zak 1:4) 

Setelah pertobatan, Allah meminta bangsa Israel untuk “berbalik dari tingkah laku 

yang buruk dan dari perbuatan yang jahat”, artinya Allah ingin mereka meninggalkan dosa 

nenek moyang mereka dulu yang oleh karenanya mereka dihukum dalam pembuangan. 

Tuhan benar-benar ingin generasi yang baru ini, yaitu generasi Israel yang telah pulang 

dari pembuangan menjadi umat Allah yang kudus, memiliki komitmen untuk menjaga diri 

mereka dari kecemaran, dan hidup dalam kasih yang semua yang akan menghasilkan 

pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Allah.  

 

Arti rohani, Tuhan sebenarnnya sudah 

menetapkan bahwa anak-anak-Nya akan hidup 

dalam berkat-berkat dan perlindungan-Nya. Tapi 

mengapa banyak kehidupan orang percaya tidak 

seperti apa yang telah Allah tetapkan? 

Jawabannya adalah karena dosa! 

“Sesungguhnya, tangan TUHAN tidak kurang panjang untuk menyelamat-kan, dan 

pendengaran-Nya tidak kurang tajam untuk mendengar; tetapi yang merupakan pemisah 

antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia 

menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu.” 

(Yes 59:1-2) 

Dosa menghalangi umat Tuhan menerima berkat-berkat yang telah Allah janjikan. 

Oleh sebab itu sangat penting bagi umat 

Tuhan untuk meninggalkan dosa. Kita 

memang hidup ditengah-tengah dunia dan 

sistem dunia yang penuh dengan dosa, tapi 

kita harus mengerti bahwa jika kita hidup di 

dalam sistem dunia dan dosa, maka berkat, perlindungan dan keselamatan Allah tidak ada 

didalam kita. Dosa memang nikmat, keinginan mata memang membahagiakan, perbuatan 

jahat memang menyenangkan, dan sesekali melakukan dosa sepertinya tidak apa-apa, tapi 



itu semua akan menciptakan jurang pemisah antara kita dengan Allah sang sumber berkat 

dan perlindungan.  

Sebagai seorang percaya, perjalanan hidup kita kurang lebih sama seperti 

perjalanan hidup bangsa Israel, kita dulu adalah umat berdosa. Nenek moyang kita 

melakukan apa yang jahat dimata Tuhan, sehingga kita kehilangan rencana Allah dan hidup 

dibawah kutuk. Tapi puji syukur, Allah yang penuh kasih didalam Yesus Kristus telah 

menyelamatkan kita. Ia mau menanggung dosa-dosa kita, memutuskan kutuk-kutuk, 

mengampuni kita, dan menyelamatkan kita. Lalu apa yang Tuhan Yesus mau untuk kita 

lakukan sebagai balasan dari semua itu? Ia ingin kita tidak berbuat dosa lagi dan 

meninggalkan kehidupan lama kita. Tuhan Yesus berkata: 

“Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.” (Yoh 8:11)  

Tuhan ingin kita hidup dalam ke-kudusan. Tuhan ingin kita memiliki kualitas hidup yang 

sepadan dengan panggilan kita sebagai anak-anak terang dengan merelakan segala 

kejahatan dienyahkan dari kehidupan kita sehingga kita kedapatan mengenakan “pakaian 

pesta”. Apa itu pakaian pesta? 

 

3. MENGENAKAN PAKAIAN PESTA  

“Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu dari padanya.” Dan kepada Yosua ia berkata: 

“Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu dari padamu! Aku akan mengenakan 

kepadamu pakaian pesta.” (Zak 3:4) 

Pada suatu waktu Zakharia menerima suatu penglihatan tentang surga. Ia melihat 

imam besar Yosua1 berdiri di hadapan Malaikat Tuhan, sedang iblis disebelahnya untuk 

mendakwa dia. Mengapa iblis bisa mendakwa imam besar Yosua? Karena ia kedapatan 

tidak mengenakan “pakaian pesta”, melainkan mengenakan “pakaian yang kotor”. Tapi 

kemudian Malaikat Tuhan memerintahkan teman-teman Yosua para imam yang 

merupakan bawahannya untuk menggantikan pakaian Yosua yang kotor dengan pakaian 

pesta.  
1 Imam besar Yosua ini adalah Yosua bin Yosedek, bukan Yosua bin Nun penganti Musa. Ia adalah imam besar 

yang bertugas paska kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Sebagai imam besar, Yosua bin Yosedek adalah gambaran 

Israel secara keseluruhan. 

Penglihatan tentang imam besar Yosua itu adalah lambang (ay. 8). Imam besar 

Yosua adalah gambaran dari bangsa yang terpilih, yaitu Israel, yang dipilih untuk 

mempersiap-kan jalan bagi datang-Nya “sang Tunas”. Tapi sayang Israel hidup cemar 

dihadapan Allah, sehingga pakaian rohani mereka kotor dan rusak. Tapi Allah mau 

membersihkan Israel, yaitu dengan cara membinasakan semua orang Israel yang berbuat 

dosa melalui penguasaan kerajaan Babel. Tuhan mem-bersihkan Israel dan menyisakan 

sedikit orang yang kemudian Ia ampuni, bersihkan, dan sucikan, seperti dilambangkan 

imam besar Yosua yang dikenakan pakaian pesta. Kini Israel siap lagi untuk meneruskan 

rencana Allah sebagai jalur kelahiran Sang Tunas, yaitu Yesus Kristus, Juruselamat dunia.  



Arti rohani, “pakaian pesta” adalah pakaian tubuh 

rohani orang percaya yang menandakan kekudusan. Ini 

bukan lambang, tapi benar-benar merupakan pakaian 

rohani yang dikenakan oleh manusia roh orang percaya. 

Pakaian ini dikenakan kepada mereka yang hidupnya 

suci dihadapan Allah. Kebalikan dari itu, mereka yang 

tidak menjaga kesucian hidup akan didapati pakaian 

mereka rusak, kotor, sobek-sobek, bahkan terkadang 

hilang sama sekali, sehingga akhirnya tubuh rohaninya 

tidak mengenakan pakaian sama sekali dan kelihatan 

telanjang. 

Setelah kita menerima kasih karunia-Nya melalui 

karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus dalam proses 

kelahiran baru, secara roh sebenarnya Tuhan 

mengaruniakan kepada kita pakaian putih bersih 

berkilauan (Why 3:18). Tapi pakaian tubuh roh kita itu 

bisa rusak. Saat kita melanggar kekudusan-Nya, berbuat 

dosa, dan melakukan berbagai kenajisan, maka pakaian 

rohani tersebut akan kotor dan rusak. Satu hal yang 

harus kita lakukan untuk mengembalikan pakaian tersebut kembali utuh dan bersih adalah 

dengan datang kepada Kristus, minta ampun kepada-Nya dalam pertobatan, sehingga Ia 

akan mengaruniakan pakaian yang baru kepada kita. 

Allah adalah kudus, tidak bisa seorang pun datang kepada Allah jika mereka tidak 

kudus. Kembali pada kasih mula-mula juga berbicara tentang kembali mengenakan pakaian 

rohani yang utuh, putih, dan bersih, persis seperti pakaian seorang mempelai yang siap 

untuk kedatangan mempelai prianya (Yes 61:10). 

 

4. DIPENUHI ROH KUDUS  

Setelah kembalinya bangsa Israel dari pembuangan, Allah ingin orang Israel untuk 

memprioritaskan satu hal, yaitu membangun kembali Bait Allah yang sudah menjadi 

reruntuhan! Bait Allah sangatlah penting, sebab hanya di Bait Allah orang Israel boleh 

datang beribadah kepada Allah. Jika Bait Allah tidak dibangun, maka orang Israel tidak bisa 

datang kepada Allah dan Allah tidak bisa datang kepada bangsa Israel untuk memberkati, 

melindungi, dan menerima persembahan-persembahan mereka. Tapi membangun kembali 

Bait Allah bukanlah perkara yang mudah, standar pembangunan Bait Allah sangatlah tinggi. 

Itu artinya diperlukan biaya yang sangat besar, waktu yang lama, dan tenaga-tenaga ahli 

dibidangnya masing-masing. Oleh sebab itu Allah kemudian berjanji kepada Zerubabel2 

bahwa Ia akan mencurahkan Roh-Nya yang Kudus untuk membantu pekerjaan mereka: 

 

 



2 Zerubabel adalah bupati Yudea (Hag 1:1) yang dipercayakan raja Media untuk memimpin Israel secara politik pasca 

kembalinya mereka ke Tanah Perjanjian. Sedangkan secara rohani Israel dipimpin oleh imam besar Yosua dan para nabi, 

Hagai dan Zakharia. 

 

“Inilah firman TUHAN kepada Zerubabel bunyinya: Bukan dengan keperkasaan dan 

bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh-Ku, firman TUHAN semesta alam.” 

(Zak 4:6) 

Dibawah pemerintahan Zerubabel, pengawasan imam besar Yosua, dan pimpinan 

nabi Zakaharia dan nabi Hagai, Bait Allah akhirnya selesai dikerjakan pada tahun 516/515 

SM. Umat Israel bersukacita menyambut diresmikannya kembali Bait Allah mereka.  

Arti rohani, Sekalipun kejadian ini terjadi dimasa nabi Zakharia, namun kuasa Roh 

Kudus adalah kebenaran di sepanjang masa, termasuk hingga masa sekarang ini. Setiap 

orang percaya harus dipenuhi oleh Roh Kudus! Tuhan Yesus sendiri memulai pelayanan-

Nya dengan kuasa Roh Kudus (Luk 4:1); Tuhan Yesus mengutus dan memberi kuasa murid-

murid-Nya pada hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus (Kis 1:8; 2:4); demikian 

juga kita Gereja-Nya saat ini harus dipenuhi, dituntun, dan mengandalkan Roh Kudus 

dalam setiap apa yang kita lakukan. Sebab kekuatan keuangan, kekuatan akal pikiran, 

kekuatan jabatan, talenta, dan kekuatan apa saja yang orang percaya miliki adalah sia-sia 

jika tidak memiliki kuasa Roh Kudus. Allah berkata pada Zerubabel: “Bukan dengan 

keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh-Ku.” Tapi itu juga harus 

menjadi prinsip kita untuk apapun yang kita lakukan hari ini. 

Untuk apa Roh Kudus diberikan kepada kita? Sama, yaitu untuk membangun Bait 

Allah! Dan Bait Allah itu adalah tubuh kita. 

“Tidak 

tahukah kamu, 

bahwa kamu 

adalah bait Allah 

dan bahwa Roh 

Allah diam di 

dalam kamu?” (I 

Kor 3:16). 

Penekanannya, Bait Allah disini adalah seluruh jemaat orang percaya adalah Bait 

Allah dan tempat kediaman Roh Kudus. Tuhan ingin kita membangun kehidupan 

kerohanian kita dengan kekuatan Roh Kudus, sampai tubuh ini hidup selaras dengan 

kehendak Allah. Dengan kekuatan Roh Kudus, Tuhan menghendaki kita hidup kudus dan 

menjauhi kejahatan seperti yang lazim dilakukan oleh orang-orang dunia, tapi hidup 

sebagai mana layaknya tempat kediaman Allah. Dengan kekuatan Roh Kudus, kita harus 



“membangun” tubuh ini menjadi Bait Allah, tempat kediaman Allah. Tanpa Roh Kudus, 

yaitu Allah sendiri, tinggal didalam tubuh ini, maka kita tidak bisa datang kepada Allah dan 

Allah tidak dapat datang kepada kita untuk melindungi dan memberkati. 

Mempertahankan atau kembali kepada kasih yang semula memerlukan usaha yang 

terus-menerus, tapi usaha yang dimaksud adalah bukan dengan kekuatan sendiri. 

Kekuatan manusia tidak akan bisa melakukan itu, hanya dengan bantuan Roh Kudus kita 

dapat kembali dan hidup tetap dalam kasih yang semula. Itulah mengapa sangat penting 

orang percaya dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dan hidup dipimpin oleh Roh 

Kudus.  

 

5.  BERKATA BENAR SEORANG TER-HADAP YANG LAIN. 

“Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan: Berkatalah benar seorang ke-pada yang 

lain dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu 

gerbangmu.” (Zak 8:16) 

Salah satu yang membuat Israel dihukum dalam pembuangan adalah karena dosa 

mulut mereka. Firman Tuhan berkata tentang Israel:  

“Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorangpun berkata benar; mereka sudah 

membiasakan lidahnya untuk berkata dusta; mereka melakukan kesalahan dan malas untuk 

bertobat.” (Yer 9:5) 

Sebagai umat pilihan, Tuhan ingin bangsa Israel hidup berbeda dengan bangsa-

bangsa lain. Dengan tuntunan Tuhan melalui Taurat dan nabi-nabi-Nya, Allah ingin prilaku 

Israel berbeda dengan bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka yang berdosa dalam 

perkataan. Tapi sungguh disayangkan, sekalipun Allah menuntun mereka, bangsa Israel 

telah meninggalkan kasih mula-mula leluhur mereka. Sampai akhirnya Allah berkata 

kepada tentang bangsa Israel: “...Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata 

dusta...” 

Arti rohani, Rasul Yakobus sudah memperingatkan kita Gereja-Nya bahwa 

kecenderungan manusia adalah berdosa dalam perkataan (Yak 3:8). Dosa tersebut 

meliputi: Dusta, fitnah, gosip, perkataan yang tidak benar, dilebih-lebihkan, membual, 

ajaran palsu, kata-kata cabul, dan dosa-dosa perkataan lainnya. Jangan mengira bahwa jika 

kita sudah menjadi anggota suatu gereja maka 

kita akan terhindar dari dosa perkataan, tapi 

waspadalah sebab dosa inilah yang menjadi 

penyebab pecahnya banyak gereja, terlukanya 

hati orang-orang percaya, timbulnya 

pertengkaran, dan hancurnya persahabatan 

dan persekutuan diantara anggota gereja.  

Kasih mula-mula juga mencakup perkataan kita. Mereka yang sudah jauh dari kasih 

yang mula-mula, didalam hatinya banyak kepahitan. Sedangkan firman Tuhan berkata 

bahwa apa yang keluar dari mulut keluar dari hati (Mat 15:18), itu artinya mereka yang 



sudah kehilangan kasih mula-mula akan mengeluarkan kata-kata pahit dan dusta, sebab 

hatinya penuh dengan kepahitan dan dusta. Tuhan ingin kita kembali kepada kasih mula-

mula, supaya apa? Supaya hati kita kembali “bersih” sehingga kita hanya mengeluarkan 

kata-kata benar terhadap orang lain. Tuhan ingin persekutuan orang percaya dipenuhi oleh 

perkataan yang manis, membangun, menguatkan, menghibur, kebenaran, dan pemberitaan 

Injil (Ef 4:29). 

 

6. DOA DAN PUASA  

“Beginilah firman TUHAN semesta alam: Waktu puasa dalam bulan yang keempat, 

dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh dan dalam bulan yang kesepuluh akan 

menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang 

menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai!” (Zak 8:19) 

Selama bangsa Israel berada di pembuangan di Babel, sangat sulit untuk mereka 

bisa melakukan ibadah kepada Allah. Contoh adalah Sadrakh, Mesakh, dan Abednego. Saat 

mereka berkomitmen untuk tidak menyembah kepada patung emas yang didirikan raja 

Nebukadnezar, melainkan tetap memilih 

untuk setia beribadah dan menyembah 

kepada Allah Israel, maka ia harus 

membayarnya dengan dilemparkan ke 

dalam dapur perapian. Demikian juga 

Daniel, pada waktu ia menerima perintah 

untuk tidak beribadah kepada Allah 

melainkan harus beribadah kepada allah 

orang-orang Media3, Daniel tetap menolak 

dan berkomitmen untuk tetap beribadah 

kepada Allah-nya. Tapi apa akibatnya? Ia 

lemparkan ke dalam gua singa.  

Sebagai tawanan dan budak, bangsa 

Israel memang tidak bisa beribadah dengan leluasa. Namun setelah mereka kembali ke 

tanah perjanjian, maka Allah mengembalikan ibadah mereka. Tahap pertama, Allah 

menetapkan mereka untuk mengembalikan hari raya perayaan mereka, berdoa, dan 

berpuasa.  

Puasa adalah tanda merendahkan diri dihadapan Allah, sebab puasa disertai dengan 

penguasaan diri (berpantang sesuatu, umumnya makan dan minum), berdoa, pengakuan 

dosa, dan merendahkan diri. Oleh karenanya puasa sering disebut sebagai “doa puasa”. 

Sampai masa Perjanjian Baru, Tuhan Yesus dan para rasul tetap melakukan ibadah kepada 

Allah, berdoa puasa, dan memelihara masa-masa perayaan.  
3 Media. Pada waktu Israel masih menjadi tawanan di Babel, pada tahun kerajaan 536 SM Babel jatuh ke tangan 

kerajaan Media dan Persia, yang mengakibatkan status tawanan Israel beralih menjadi tawanan kerajaan Media (Dan 5:1-

2). Pada masa kerajaan Media dan Persia inilah 

kemudian Israel diizinkan kembali. 



Arti rohani, Firman Tuhan tidak pernah berubah. Jika kita melihat Firman Tuhan di 

Alkitab (baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru) Tuhan tetap mengajarkan tentang 

berdoa dan berpuasa. Itu artinya, sebagai umat yang memegang dan percaya seluruh isi 

Akitab, orang percaya seharusnya melakukan doa dan puasa! Perintah Allah dan teladan 

Yesus dalam hal berdoa dan berpuasa tidak pernah berubah. Orang percaya seharusnya 

memiliki waktu-waktu khusus dan komitmen untuk berdoa dan berpuasa. Puasa (jangan 

lupa disertai doa) adalah tanda merendahkan diri kepada Allah, menguasai hawa nafsu dan 

kedagingan (karena puasa adalah berpantang pada hal-hal lahiriah), dan memperbesar 

kapasitas manusia rohani kita (karena dengan berpuasa kita sedang mengikis kedagingan). 

Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dan berpuasa; Gereja mula-mula adalah 

Gereja yang berdoa dan berpuasa; dan Roh Kudus mengajarkan kita untuk berdoa dan 

berpuasa (Kis 13:2). Adalah baik bagi Gereja Tuhan kembali kepada kasih yang mula-mula 

dengan kembali memiliki waktu-waktu khusus untuk berdoa dan berpuasa. 

 

7. MEMPERHATIKAN ORANG MISKIN  

“... Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang 

kepada masing-masing! Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang 

miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing.” (Zak 

7:9-10) 

Saat Allah menurunkan Taurat kepada bangsa Israel melalui nabi Musa, Allah 

banyak mengajarkan orang Israel bagaimana mereka memperlakukan orang miskin. Itu 

terjadi saat orang Israel baru keluar dari Mesir yaitu di padang gurun. Di padang gurun ini 

mereka saling membantu dan memperhatikan. Tapi setelah mereka memasuki tanah 

perjanjian dimana sebagian dari mereka telah hidup dalam kelimpahan, mereka 

melupakan didikan Tuhan dalam hal memperhatikan orang miskin. Sebagian orang Israel 

yang telah menjadi kaya ternyata tidak memperhatikan saudara-saudara mereka yang 

miskin. Melainkan mereka mulai menindas orang-orang sengsara dan miskin, 

meminjamkan uang dengan riba (Neh 5:7), tidak 

mengembalikan gadaian (Yeh 18:13), merampas hak 

orang miskin, mengesampingkan orang miskin (Am 5:12), 

menindas orang asing dan budak, dan melakukan 

kekejian lainnya (Yeh 22:29).  

Orang Israel melupakan kasih mula-mula mereka 

di padang gurun dulu. Mereka lupa jika mereka adalah 

orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah. Dulu mereka 

adalah sama-sama budak di Mesir, kemudian mereka 

bebas bersama-sama, berjalan di padang gurun bersama-

sama, masuk ke tanah pernjanjian bersama-sama, dan 

bersama-sama mendapat bagian tanah-tanah pusaka 

secara cuma-cuma dari Allah. Tapi setelah banyak dari 



mereka diberkati dan menjadi kaya... mereka berubah setia terhadap Firman Tuhan dengan 

mengabaikan orang-orang miskin. Kegagalan mereka untuk melaksanakan Firman Tuhan 

dalam hal memperhatikan mereka yang miskin membuat murka Allah turun atas orang-

orang kaya ini. Saat penaklukkan Israel oleh kerajaan Babel, semua orang kaya akhirnya 

ditawan atau tewas saat penyerbuan, sebab Nebuzaradan (kepala pasukan Babel) hanya 

menyisakan orang-orang miskin tetap tinggal di Israel untuk mengurus kebun dan ladang-

ladang (II Raj 25:12). 

Arti rohani, Gereja mula-mula adalah gereja yang memperhatikan orang miskin (Gal 

2:10), anak-anak yatim piatu (Yak 1:27), janda-janda (Kis 6:1-3), mengunjungi mereka 

yang di rumah sakit dan di penjara (Mat 25:39), memberi sedekah (Kis 9:36), 

memperhatikan mereka yang memerlukan kasih, dan yang berkebutuhan khusus lainnya 

(II Kor 8:20). Gereja mula-mula adalah sekumpulan orang yang begitu peduli kepada 

orang-orang miskin, bahkan mereka rela menjual harta mereka untuk menolong mereka 

yang memerlukan (Kis 2:45). Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Karena Firman 

Tuhan mengajarkan Gereja-Nya untuk memperhatikan orang miskin. 

Tapi waktu berjalan, seperti halnya bangsa Israel yang kehilangan kasih mula-mula 

mereka dan mulai melupakan orang-orang miskin, Gereja juga akhirnya melupakan Firman 

Tuhan dan mulai meninggalkan kasih semula mereka. Setelah Tuhan memberkati Gereja 

Tuhan sedemikian rupa, akhirnya Gereja juga melupakan orang miskin. Yang kaya semakin 

memperkaya diri, sedangkan yang miskin mulai ditindas dan dianggap kena kutuk dan 

dihindari. Saat ini, kita dapat menyaksikan bagaimana di dalam gereja banyak 

menemukan transaksi pinjam-meminjam dengan bunga, arisan berantai, menawarkan 

asuransi, investasi/MLM, beberapa orang tidak sungkan-sungkan memasang tarif/biaya 

jasa, dan kegiatan-kegiatan memutar uang lainnya yang hanya menguntungkan orang-

orang tertentu saja. Gereja sudah menjadi lahan mencari keuntungan. Sudah tidak ada lagi 

tolong-menolong, memberi dengan 

sukarela, memberi “tumpangan” (Rom 

12:13), membantu mereka yang 

berkekurangan atau miskin, dan 

“memecahkan roti” di rumah masing-

masing secara bergilir dan makan 

bersama-sama dengan gembira dan dengan 

tulus hati (Kis 2:44-46). Yang kaya semakin memperkaya diri, sedangkan yang miskin 

semakin miskin. 

Saudara, sebaiknya kita intropeksi diri, apakah kita sebagai orang percaya masih 

memiliki kasih mula-mula kita seperti gereja mula-mula dulu beribadah, yaitu dengan 

memperhatikan orang miskin? Atau kita sudah seperti sebagian orang Israel di jaman 

Zakharia yang tidak lagi menolong orang miskin, melainkan memeras mereka? Kembalilah 

pada kasih kita yang semula... 

 



8.  DENGARKAN FIRMAN TUHAN DAN TEGURAN  

“...Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, ... Mereka membuat hati mereka keras 

seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan 

TUHAN semesta alam melalui roh-Nya dengan perantaraan para nabi yang dahulu...” (Zak 

7:11-14) 

Saat Israel berdosa, tidak henti-hentinya Allah mengirimkan nabi-nabi-Nya untuk 

menyampaikan Firman dan teguran-Nya agar mereka bertobat dan kembali kepada Allah. 

Panggilan Allah melalui para nabi-Nya itu adalah tanda untuk menunjuk-kan belas kasihan 

Allah kepada umat pilihan-Nya. Tapi tetap saja bangsa Israel begitu mengeraskan hati dan 

tidak mau mendengar-kan Firman Tuhan. Bukan hanya itu mereka mulai membunuh nabi-

nabi-Nya yang menyampaikan Firman Tuhan dan teguran terhadap perbuatan jahat yang 

mereka lakukan. Oleh sebab itu mereka dihukum di pembuangan. 

Arti rohani, Pada dasarnya, setiap orang percaya yang telah dipenuhi oleh Roh 

Kudus adalah orang-orang yang rendah hati. Mengapa demikian? Karena sifat dari Roh 

Kudus adalah rendah hati, oleh karena itu manifestasi dari Roh Kudus yang tinggal didalam 

diri orang percaya adalah buah Roh. Kesembilan buah Roh semuanya merepresen-tasikan 

kerendahan hati. Tapi seperti biasanya, waktu berjalan, jika orang percaya tidak menjaga 

api Roh Kudus menjaga gairah kepada Allah tetap menyala-nyala, maka orang percaya akan 

kembali menjadi tinggi hati dan mulai kehilangan kasih yang mula-mulanya. 

Salah satu ciri orang percaya 

sudah meninggalkan kasih yang 

semula adalah tinggi hati. Ada orang 

menjadi tinggi hati karena berkat 

yang sudah ia terima dari Allah, ada 

juga yang tinggi hati karena 

pelayanan yang semakin meningkat, 

tinggi hati karena semakin 

bertambahnya pengetahuan tentang 

Firman Tuhan, dan tinggi hati karena 

kekayaan. Dan orang yang sudah 

tinggi hati otomatis tidak mau 

mendengar teguran, baik teguran 

Tuhan melalui Firman-Nya, atau 

teguran Tuhan melalui orang-orang 

disekitarnya. Orang yang tinggi hati 

sangat anti teguran. Jika sudah 

seperti ini sangatlah merugikan, 

sebab Tuhan tidak bisa berkerja lagi 

kepada orang yang sudah tidak mau 

mendengarkan Firman-Nya.  



Tuhan ingin kita tetap menjaga kasih kita yang semula. Menjaga kerendahan hati kita, dan 

kerelaan kita terhadap teguran Tuhan, baik yang disampaikan melalui pembacaan Firman 

Tuhan, teguran dari orang-orang disekitar kita, bahkan dari hati nurani kita. Firman Tuhan 

hanya bisa bekerja didalam orang-orang yang rendah hati. 

 

9. MELUNAKKAN HATI TUHAN 

Bangsa Israel sebenarnya Allah tetapkan untuk menjadi umat-Nya yang ternama, 

terpuji, dan terhormat bagi Allah (Yer 13:11) sehingga kemudian menjadi berkat bagi 

bangsa-bangsa lain (Kej 12:2). Tujuan Allah memilih bangsa Israel dari antara bangsa-

bangsa lain adalah agar mereka menjadi saluran berkat sehingga banyak bangsa datang 

kepada Allah dan diselamatkan. Seperti diibaratkan oleh imam besar Yosua, Israel 

seharusnya menjadi “imam besar” bagi bangsa-bangsa untuk melunakkan hati Tuhan atas 

keselamatan bangsa-bangsa.  

Dibagian dada pakaian seorang 

imam besar (baju efod) terdapat 12 batu 

berharga yang disetiap batu tertulis nama 

ke-12 suku Israel. Mengapa demikian? 

Karena tugas seorang imam adalah 

membawa nama-nama suku Israel ini 

kepada Tuhan, berdoa bagi mereka, 

melunakkan hati Allah agar Allah 

mengampuni kesalahan yang mungkin 

mereka lakukan. Tugas imam besar itu 

sebenarnya adalah sebuah gambaran dari 

tugas dari bangsa Israel terhadap bangsa-

bangsa. Sebagai “imam besar” bagi bangsa-bangsa lain, seharusnya Israel datang kepada 

Allah membawa ke-704 nama bangsa-bangsa, berdoa kepada Allah, melunakkan hati-Nya 

agar Allah mengampuni, dan menyelamatkan bangsa-bangsa. Namun karena kegagalan 

Israel hidup selaras dengan Firman Allah, mengakibatkan mereka malah menjadi cela 

diantara bangsa-bangsa dan kemudian menderita di pembuangan. Itu artinya,  

bagi Israel, jangankan melunakkan hati Allah untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, Allah 

sendiri murka terhadap mereka. Rencana Allah untuk memberkati bangsa-bangsa dengan 

keselamatan-Nya menjadi kabur. Namun karena rencana keselamatan atas semua umat 

manusia harus tetap terlaksana. Maka Allah memberi kesempatan lagi kepada bangsa 

Israel. Allah kemudian mengampuni mereka dan mengingat perjanjian-Nya dengan 

Abraham bahwa Israel akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Untuk itu Allah 

mengampuni Israel dan membawa pulang mereka dengan syarat mereka mau kembali 

kepada kasih mereka yang semula. Allah ingin mereka kembali mengasihi Allah seperti 

dulu leluhur mereka mengasihi Allah. Rencana Allah atas Israel masih berlaku, asal mereka 



mau sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Allah. Melalui nabi-Nya Zakharia, 

Allah berkata kepada Israel:  
470 bangsa. Orang Israel mengkasifikasikan bangsa-bangsa di luar Israel / di dunia ini menjadi 70 bangsa (Kol HaGoyim). 

Jadi jika Taurat dikatakan “seluruh 

bangsa” (contoh Yes 43:9) itu artinya 

ke-70 bangsa-bangsa di dunia. 

“Masih akan datang 

lagi bangsa-bangsa dan 

penduduk banyak kota. Dan 

penduduk kota yang satu 

akan pergi kepada penduduk 

kota yang lain, mengatakan: 

Marilah kita pergi untuk 

melunakkan hati TUHAN 

dan mencari TUHAN semesta 

alam! Kamipun akan pergi! 

Jadi banyak bangsa dan 

suku-suku bangsa yang kuat 

akan datang mencari 

TUHAN semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati TUHAN.” (Zak 8:20-22) 

Jika Israel kembali pada kasih mereka yang semula kepada Allah, maka mereka akan 

menjadi bangsa yang termasyur, sehingga bangsa-bangsa akan memandang kepada mereka 

dan mencari keselamatan didalam nama Allah Israel. 

Arti rohani, orang percaya yang kasih mula-mulanya telah memudar dan mulai 

hidup serupa dengan dunia, cenderung tidak lagi mengerti tujuan hidup mereka yang 

sesungguhnya, yaitu menjadi berkat bagi orang lain dan membawa jiwa-jiwa kepada 

Tuhan. Tidak dapat dipungkiri, mereka yang sudah tidak memiliki gairah dan hubungan 

yang intim dengan Tuhan pasti akan kehilangan gairah dan kerinduan untuk 

menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Orang percaya seperti ini hanya peduli pada 

kesenangan hidup, keuntungan, dan kembali kepada kehidupan yang lama dan dosa.  

Israel pernah mengalami situasi seperti itu. Mereka tidak lagi bergairah kepada 

Allah dan meninggalkan kasih mereka yang semula kepada Allah. Akibatnya, rencana 

keselamatan Allah atas bangsa-bangsa lain tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Begitu 

juga jika kita sudah suam-suam kuku, tidak ada gairah lagi kepada Allah, dan kembali 

antusias pada perkara-perkara dunia yang pernah kita tinggalkan dulu, maka rencana Allah 

akan keselamatan jiwa-jiwa di luar sana akan terhambat. Orang-orang percaya yang sudah 

duniawi kembali tidak mungkin memikirkan misi, penginjilan, bersaksi, mencari yang 

terhilang, dan berdoa sungguh-sungguh untuk melunakkan hati Tuhan atau berdoa bagi 

lawatan Tuhan atas jiwa-jiwa. 

Tuhan ingin kita kembali kepada kasih kita yang semula. Tuhan ingin kita kembali 

bergairah kepada Allah dan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan ingin kita tetap dalam 



keadaan seperti waktu kita dipanggil dulu, yaitu bersemangat kepada Allah dan melakukan 

segala perintah-Nya. Kita harus mengerti panggilan kita. Sebagai orang percaya, panggilan 

kita yang terutama adalah menjadi berkat bagi orang lain dan menuntun orang pada 

kebenaran dan keselamatan. 

 

KEMBALILAH KEPADA KASIH YANG MULA-MULA 

Firman Tuhan sudah disampaikan kepada Israel melalui nabi Zakaria agar Israel 

kembali kepada kasih mereka yang semula. Lalu apakah kemudian Israel kembali 

mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh? Dengan berat hati saya mau katakan bahwa 

mereka tetap TIDAK MAU! Israel tetap menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Israel tidak 

mau kembali kepada Allah-Nya, tetap tidak mau bertobat, dan Israel melakukan ibadahnya 

sesuai keinginan mereka sendiri. Sampai akhirnya Allah sendiri datang kepada orang 

Israel, dimana Tuhan Yesus lahir ditengah-tengah orang Israel, berkhotbah, menyampaikan 

Firman Allah, dan melakukan banyak mukjizat di depan mata orang-orang Israel. Tapi itu 

juga tidak dapat meyakinkan sebagian besar orang-orang Israel untuk mereka percaya 

kepada Tuhan Yesus dan bertobat dari jalan-jalannya yang jahat. Beberapa orang Israel 

menanggapi panggilan Tuhan, tapi mayoritas mereka menolak. Sampai akhirnya Allah 

berhenti berperkara dengan Israel, sebab Allah kemudian membuka kesempatan 

keselamatan bagi bangsa-bangsa lain, yaitu Gereja-Nya.  

Lalu bagaimana dengan nasib bangsa Israel? Israel akhirnya mengalami pem-

buangan untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 70 M kekaisaran Romawi menyerbu Israel, 

mengalahkannya, merebut Yerusalem, menghancurkan kembali Bait Allah, membinasakan 

penduduknya, merebut kota-kotanya, dan membawa sisa-sisa orang Israel yang masih 

hidup untuk dijadikan tawanan. Sejarah berulang, bedanya kali ini Israel tidak ditawan di 

suatu bangsa, melainkan terserak hampir ke seluruh penjuru dunia. Satu-satunya 

pengharapan Israel untuk berkumpul kembali di Tanah Perjanjian adalah kelak saat 

kedatangan Sang Mesias yang kedua kali. Tapi itu terjadi setelah masa aniaya besar, 

dimana Israel akan mengalami penganiayaan besar. Setelah itu maka... 

“... Lalu TUHAN, Allahku, akan datang, dan semua orang kudus bersama-sama Dia.” 

(Zak 14:5b) 

Disinilah Israel akan sepenuhnya  menyelesaikan panggilan mereka sebagai berkat 

bagi bangsa-bangsa. Israel akan meratap menyaksikan bahwa ternyata Yesus Kristus yang 

mereka salibkan dulu adalah Mesias mereka; Israel akan bertobat; Israel akan diberikan 

hati yang baru; dan Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sehingga 10 orang akan 

memegang erat-erat jubah satu orang Israel untuk mengenal Allah-nya Israel. 

Arti rohani, Israel adalah peringatan bagi kita Gereja-Nya yang tidak mau kembali 

kepada kasih mula-mula. Seperti Israel yang mengalami penghukuman kembali karena 

tidak mau kembali kepada kasih mereka yang semula, Firman Tuhan juga memperingati 

gereja-Nya yang tidak mau kembali kpeada kasih yang mula-mula... 



“Namun demikian Aku mencela engkau, karena 

engkau telah meninggal-kan kasihmu yang semula. 

Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh! 

Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula 

engkau lakukan. Jika tidak demikian, Aku akan datang 

kepadamu dan Aku akan mengambil kaki dianmu dari 

tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat.” (Why 2:4-5) 

Sekalipun dengan cara yang berbeda, kepada 

Israel perjanjian Lama maupun kepada Gereja-Nya di 

Perjanjian Baru, pesan Tuhan masih sama, selagi ada 

kesempatan “kembalilah pepada kasih yang mula-

mula!” Atau kita akan kehilangan kesempatan-

kesempatan yang indah yang Tuhan janjikan melainkan 

mengalami seperti apa yang Israel alami. Waktunya 

sudah sangat singat, Tuhan Yesus datang segera. Amin. 

(Vs.) 

 

 



 


