
 



PESAN GEMBALA 

TAHUN AYIN HEY [5775] 
Aku hendak mengajar  dan menunjukkan kepadamu   jalan yang harus kautempuh; Aku hendak memberi 

nasihat, mata-Ku tertuju  kepadamu . ( Maz 32 : 8 ) 

Shalom,  

Gereja ini adalah gerejanya Tuhan, tepat pada tanggal 04 September yang lalu GBI Jakarta telah 

berusia 26 tahun. Awalnya kita beribadah di Wisma Karsa Pemuda yang dimulai dengan 400 orang. 

Sekarang ini gereja ini telah berkembang dari 1 gereja menjadi hampir 900 gereja yang tersebar hampir 

di seluruh dunia dengan ±250.000 orang termasuk anak-anak yang Tuhan percayakan dalam wadah ini. 

Itu semua karena kasih karunia Tuhan.  

 

MAKNA TAHUN AYIN HEY 

Dari tanggal 24 September 2014 s/d 13 September 2015 kalender orang Yahudi telah berubah 

menjadi tahun 5775 atau yang disebut dengan Ayin Hey (75). Ayin = 70 dan Hey, angka Ibrani yang 

nilainya 5. Ayin (70) berbicara tentang sebuah mata yang terbuka, yaitu mata Tuhan dan mata kita juga.  

Mazmur 32:8 “Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kautempuh; Aku 

hendak memberi nasihat, mata-Ku tertuju kepadamu.” Dia mau mengajar, mau menunjukkan jalan yang 

harus kita tempuh, Dia mau memberi nasehat. Semua ini bisa kita tangkap hanya kalau mata kita tertuju 

kepada-Nya. Kalau mata kita tidak tertuju kepada Dia, kita tidak akan menangkap itu.  

Mazmur 123:2 “Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, 

seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita 

memandang kepada TUHAN, Allah kita, sampai Ia mengasihani kita.” 

Dua ribu yang lalu, Tuhan menugaskan Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu 

umat yang layak bagi-Nya. Dan hari-hari ini Tuhan memberikan tugas kepada gereja-Nya, yaitu Saudara 

dan saya untuk mempersiapkan diri untuk menjadi umat yang layak bagi Tuhan. 

 

TAHUN AYIN HEY (5775) 

Mari kita lihat apa yang Tuhan mau kita lakukan di tahun Ayin Hey (5775) ini, yaitu: 

1. Tahun Goncangan   



Kalau kita mendengar tentang goncangan, jangan takut. Goncangan itu akan tetap terjadi, tetapi kita 

harus tetap berkata: “Tuhan, goncangan boleh datang, tetapi saya percaya Tuhan menyertai saya!” 

 

2. Kedatangan Tuhan Sudah Sangat Dekat 

Tahun dimana Tuhan akan menunjukkan kepada kita bahwa waktu kedatangan-Nya sudah 

sangat..sangat... dekat!. Menurut badan Antariksa Amerika (NASA); pada tahun 2014 dan tahun 2015 

akan terjadi 4x ‘bloodmoon’ yaitu gerhana bulan yang berwarna merah darah; yang mana bertepatan 

dengan hari raya orang Yahudi atau yang disebut dengan hari raya Alkitabiah karena memang ada di 

Alkitab.  

‘Bloodmoon’ atau ‘tetrad’ ini akan terjadi pada: 

• 15 April 2015 bertepatan dengan Paskah 

• 8 Oktober 2014 (sudah masuk dalam Ayin Hey), bertepatan dengan Hari Raya Pondok Daun) 

• 4 April 2015 (masih dalam Ayin Hey), bertepatan dengan Paskah 

• 21 September 2015, bertepatan dengan hari raya Pondok Daun 

Jadi, dalam tahun Ayin Hey itu ada 2x bloodmoon yang terjadi. Yoel 2:30-31 “Aku akan 

mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi: darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. 

Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari TUHAN 

yang hebat dan dahsyat itu.” Ayat ini berbicara tentang goncangan.  

Dalam literatur para Rabi - Jewish Talmud - Sukkah 29a, tertulis, “Terjadinya ‘bloodmoon’ pada 

hari raya orang Yahudi atau hari raya Alkitabiah merupakan pertanda buruk bagi Israel. Sebuah pertanda 

mengenai perang yang diterjemahkan ‘perang’ yang sedang datang ke dalam dunia dan Israel berada 

pada masa yang sulit.” 

Kalau kita melihat sebelum ini: 

• ‘Bloodmoon’ pada tahun 1967 adalah persis pada hari raya orang Yahudi, demikian pula pada tahun 

1973. Dan apa yang terjadi ketika itu? Perang! 

• ‘Bloodmoon’ yang terjadi pada 15 April 2014 yang lalu akhirnya terjadi perang, yang sekarang baru 

selesai. Pada waktu Gembala Pembina membaca surat kabar Kompas, tertulis: “Apakah perang ini 

benar-benar akan selesai?” dan jawaban di Kompas adalah, “Tidak akan pernah selesai.” Kita tahu 

sekarang karena perang tersebut, Israel dikutuki oleh bangsa-bangsa.  

Tetapi nanti masih ada ‘bloodmoon’ yang akan terjadi pada tanggal 08 Oktober 2014, 04 April 

2015 dan 21 September 2015. Apakah yang akan terjadi nanti? Dan dampaknya bukan hanya kepada 

bangsa Israel, tetapi juga kepada dunia. 



 

Pada bulan Juli lalu, Gembala Pembina bertemu dengan Rev. Billy Wilson di Orlando. Dia berkata 

kepada Gembala Pembina: “Saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi apakah Pak Niko juga 

mendapatkannya? Perang yang sekarang ini antara Israel dengan Hamas, Tuhan katakan ini seperti ‘air 

terjun’ di mana sebelum kita lihat air terjunnya maka biasanya sudah mendengar suara gemuruhnya 

terlebih dahulu. Dan Tuhan beritahu saya bahwa perang yang sekarang ini adalah suara gemuruh 

sebelum perang Harmagedon!” Kita tidak tahu berapa lama ‘gemuruhnya’ ini sampai perang 

Harmagedon nanti.  

Dalam Zakaria 14:2 “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.” 

Yerusalem akan dikepung oleh seluruh bangsa dan mereka akan dibantai. Pada saat itulah 

mereka baru berteriak, “Tuhan Yesus toloooong!” Sekarang belum, karena mereka tidak percaya kepada 

Tuhan, tetapi nanti itu akan terjadi.  



Pada waktu itu Tuhan Yesus akan turun dari Sorga untuk kali yang kedua. Dia datang ke bumi ini, 

menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun terbelah dua dan Tuhan Yesus akan membantai musuh-

musuh Israel dan Tuhan Yesus akan menjadi Raja di bumi ini selama 1000 tahun. 

Namun sebelum Tuhan Yesus menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, akan ada pengangkatan Gereja. 

Tuhan Yesus akan berada di awan-awan dan Gereja-Nya, yaitu Saudara dan saya yang sungguh-sungguh 

dengan Tuhan akan diangkat. Memang tentang saat pengangkatan ini ada beberapa pengertian. Ada 

yang pre, mid, dan post-tribulation adalah masa aniaya besar. Tetapi gereja kita ini menganut pre-

tribulation, yaitu sebelum masa aniaya besar itu. Nanti pada waktu kita diangkat kita akan dibawa ke 

sorga. Di sorga kita akan menunggu sampai Tuhan Yesus datang menjejakkan kaki-Nya di Bukit Zaitun. 

Ke-datangannya sudah sangat-sangat singkat sekali. 

Tuhan berbicara kepada Gembala Pembina: “Aku akan datang lebih cepat dari apa yang mereka 

duga.” Tuhan mau kita mempersiapkan diri. “Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan 

Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah 

perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama 

dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamupun 

akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan.” (Kolose 3:1-3)  

Pada waktu Tuhan Yesus menyatakan diri, kita harus memikirkan perkara-perkara yang diatas 

dan bukan yang dibumi. Alkitab memang tidak berkata: “Hei, kamu sama sekali tidak boleh memikirkan 

perkara-perkara yang di bumi!” Tidak demikian! Tetapi sekarang mari kita jujur, selagi kita hidup ini 

apakah yang kita pikirkan lebih banyak perkara yang di bumi atau di sorga? Tuhan saat ini berbicara 

kepada kita semua supaya mengubah pikiran kita yang masih banyak memikirkan perkara-perkara di 

bumi. Pengajaran ini memang tidak populer di dunia, bahkan di kekristenan pun tidak populer. Sekarang 

banyak kotbah-kotbah yang hanya menyampaikan bagaimana kita hidup sukses di dunia dan jarang yang 

mengajarkan tentang bagaimana hidup sukses di sorga. Dan biasanya kesuksesan itu dikaitkan dengan 

uang.  

Memikirkan perkara-perkara yang di atas itu prosentasenya harus lebih besar dibandingkan 

dengan memikirkan perkara-perkara yang di bumi. “Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu: 

waktu telah singkat! Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini orang-orang yang beristeri harus 

berlaku seolah-olah mereka tidak beristeri; dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis; 

dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira; dan orang-orang yang membeli seolah-

olah tidak memiliki apa yang mereka beli; pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang 



duniawi seolah-olah sama sekali tidak memper-gunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal 

sekarang akan berlalu. Aku ingin, supaya kamu hidup tanpa kekuatiran.....” (I Korintus 7:29-32) 

 

3. Tahun Kasih Karunia Tuhan (Anugerah) 

Tahun 5775 adalah tahun kasih karunia Tuhan. ‘Hey’ berarti kasih karunia atau anugerah Tuhan. 

Marilah kita merenungkan kembali kasih karunia yang telah kita terima selama ini. Alkitab katakan kita 

dipilih sejak di dalam kandungan ibu kita. Kita dipilih sejak sebelum dunia ini dijadikan untuk menjadi 

anak-anak-Nya dan untuk diselamatkan. Keselamatan yang kita terima itu cuma-cuma, gratis! Bukan 

karena perbuatan baik kita, tetapi karena kita iman kepada Dia. Kita yang sudah mendapatkan 

keselamatan secara cuma-cuma sekarang kita harus menjalani keselamatan dan itulah yang dikatakan 

sebagai, “Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar!” 

Saudara jangan main-main dengan kasih karunia! Tuhan itu memang baik, sehingga kadang-kadang 

dibuat menjadi barang murah. Kasih karunia itu mahal harganya. Itu nyawa Tuhan Yesus sendiri dan 

darah-Nya yang membeli kita semua. Dia mati dan bangkit untuk menebus dosa kita semua.  

Keselamatan itu adalah suatu proses, tidak ada ketentuannya sekali selamat tetap selamat. Kalau 

seseorang tidak berada di dalam Dia, tidak setia sampai akhir, tidak bertahan sampai kesudahannya, 

maka orang itu tidak akan selamat. Hidup di dalam Dia itu artinya kita mengakui Firman Tuhan dan 

hidup kudus, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Jangan main-main 

dengan kasih karunia.  

“Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasan-Nya, yaitu kekerasan atas orang-

orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahan-Nya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahan-Nya; 

jika tidak, kamupun akan dipotong juga.” Sudah jelas, ayo kita hargai kasih karunia Tuhan (Roma 11:22). 

 

4. Tahun Roh Kudus 

‘Hey’ berbicara tentang nafas Allah, yaitu Roh Kudus yang dihembuskan yang memberikan 

pewahyuan dan pengertian kepada kita. ‘Hey’ juga merupakan gambaran pintu hati yang terbuka 

kepada Roh Kudus. Kita harus membuka hati kita untuk Roh Kudus, mau dituntun, mau dipenuhi dengan 

Roh Kudus dan melakukan Firman Tuhan.  

Beberapa tahun yang lalu ketika Gembala Pembina memimpin pujian di Surabaya. Tiba-tiba selesai 

memimpin pujian, beliau duduk di belakang. Lalu ada seorang hamba Tuhan dari Belanda yang akan 

berkotbah naik ke mimbar. Tiba-tiba dia menoleh kepada Gembala Pembina dan menghampirinya. Dia 

mulai menumpangkan tangan ke atas kepalanya, lalu mulailah keluar kata-kata nubuatan, “Aku 



menetapkan engkau untuk menjadi alat-Ku untuk membawa umat-Ku masuk dalam hadirat-Ku.” Oleh 

karena itulah Gembala Pembina sering rewel dan menekankan ketiga hal ini, yaitu: 

a. Hadirat Roh Kudus 

b. Pengurapan oleh Roh Kudus 

c.  Bahasa Roh 

 Hormati Roh Kudus, buka hati Saudara untuk dipenuhi Roh Kudus, dituntun Roh Kudus, dan 

banyak berbahasa roh. 

 

5. Tahun Mujizat yang Kreatif 

Tahun 5775 disebut juga dengan Tahun Mujizat yang Kreatif! Abraham dan Sarah sebelumnya 

bernama Abram dan Sarai. Waktu mereka sudah tua kira-kira berumur 90-an tahun. Tuhan datang 

kepada Abram dan berkata: “Nanti kamu akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit.” Ketika 

itu Abram belum memiliki keturunan dengan Sarai. Mereka sudah sangat tua dan sepertinya tidak 

mungkin memiliki keturunan, apalagi Sarai sudah mati haid. Abram berpikir, “Apa itu mungkin ya, saya 

sudah tua seperti ini. Istri saya juga sudah mati haid.” Tetapi Alkitab berkata bahwa Abram percaya 

meskipun tidak masuk akal, dan ini diperhitungkan Tuhan sebagai satu kebenaran. Setelah Abraham 

percaya, namanya diganti menjadi Abraham, artinya ditambahi dengan huruf ‘h’ yang  mana adalah 

‘Hey’. Demikian pula dengan Sarah, ada huruf ‘h’ yang adalah ‘Hey’ tadi. Setelah berganti nama maka 

mereka mempunyai anak, yaitu Ishak. Mujizat yang kreatif itu nyata dan masih ada! 

 

6. Tahun Pewahyuan 

Dalam Ibrani kuno ‘Hey’ digambarkan sebagai orang yang sedang mengangkat kedua tangannya 

seraya memandang ke atas. Digambarkan seperti seorang yang sedang mendapatkan suatu pengertian, 

pewahyuan, pencerahan yang diberikan oleh Tuhan. Tahun ini adalah tahun dimana Saudara dan saya 

akan menerima banyak pewahyuan kalau Saudara merindukan untuk lebih peka mendengar suara-Nya. 

Gambaran seorang yang mengangkat kedua tangannya seraya memandang ke atas juga berbicara 

tentang bedoa, memuji, mengucap syukur dan menyembah kepada Tuhan.  

DNA gereja kita adalah Restorasi Pondok Daud dan ini yang telah Tuhan berikan melalui Gembala 

Pembina.  

Dua puluh lima tahun yang pertama, Tuhan memberikan pengertian Pondok Daud itu adalah 

berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Tetapi memasuki 25 tahun yang 

kedua ditambahkan lagi pengertiannya. jadi Pondok Daud berbicara tentang prajurit Tuhan yang gagah 



perkasa yang gaya hidupnya berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan 

pada zaman ini.  

 

 

7.  Tahun Sabat 

Tahun 5775 disebut juga dengan Tahun Sabat yang mana mereka sebut dengan Tahun Shmita. Sejak 

bangsa Israel berdiam di tanah perjanjian, mereka menghitung dan menjalankan siklus tujuh tahunan 

(Imamat 25) dimana pada tahun yang ke-7 mereka sebutkan dengan tahun Sabat.  

Kalau dihitung sejak Yerusalem direbut kembali pada 7 Juni 1967. maka di tahun 5775 Israel sekarang ini 

memasuki tahun yang ke-49. menurut Kalender Yahudi Modern (=7x7). Inilah yang disebut dengan 

‘Double Shabbat’.   

 

a. Membiarkan atau Melepaskan 

Jadi setiap tahun Sabat atau tahun ke-7, orang Israel yang bertani tidak boleh mengerjakan 

tanahnya. Tanah itu harus dibiarkan, artinya tidak boleh dibajak atau ditabur benih. Para petani hanya 

mengganggur. Yang menjadi pertanyaan mereka sekarang adalah “Mereka akan memakan apa?” Kalau 

di tahun ke-7, mereka tidak bekerja, apa yang akan mereka makan di tahun ke-8 nanti? Bukankah pada 

tahun ke-8 mereka baru mulai menabur lagi? Rupanya di tahun ke-6 Tuhan memberikan hasil ladangnya 

yang cukup untuk 3 tahun ke depan. Itulah Tuhan kita. Kalau Dia menyuruh, Dia akan bertanggung jawab 

dan tidak akan membuat Saudara kelaparan.  

Di saat mereka taat kepada apa yang Tuhan Yesus perintahkan, maka ada 2 hal yang Tuhan janjikan 

kepada kita semua yaitu: Kita akan menerima kelimpahan dan perlindungan. Sebaliknya kalau mereka 

tidak taat melakukan Sabat maka kedua hal ini tidak akan diberikan Tuhan kepada kita.  

 

b. Beristirahat 

Secara rohani Sabat artinya beristirahat atau masuk masa perhentian dengan Tuhan. Lebih 

banyak lagi berada di dalam hadirat-Nya. Inilah yang disebut dengan ‘Double Shabbath.’   

 

c. Berharap Hanya Kepada Tuhan 

Di saat Sabat mereka tidak boleh bekerja atau tidak boleh berusaha yang mereka lakukan 

hanyalah berharap kepada Tuhan. Kalau Saudara hanya berharap kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan 

pernah mengecewakan Saudara. Dialah yang akan bertanggung jawab atas kehidupan Saudara.  



d. Mempelai Wanita yang Cantik 

Menurut tradisi orang Yahudi, Sabat berbicara tentang mempelai wanita yang cantik yang 

datang kepada tuannya. Kalau kita berbicara tentang mempelai, kita adalah calon mempelai Kristus. Ada 

2 hal yang penting yang harus diperhatikan, yaitu: Kita harus hidup intim dengan Tuhan dan hidup 

kudus.  

 

Saat ini Tuhan sedang menuntun kita untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi _ Nya. 

Kalau saudara lakukan itu semua, maka pada waktu Tuhan Yesus menyatakana diri dalam kemuliaan-

Nya, kita akan bersama-sama dengan Dia. Amin (Sh) 

 

Pesan Gembala, Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo 



ARTI NUBUATAN 7 HARI RAYA BANGSA ISRAEL 

 ( BAGIAN 6) 

7. Hari raya Pondok Daun (Sukkot) 

TUHAN berfirman kepada Musa: “Katakanlah kepada orang Israel, begini: Pada hari yang 

kelima belas bulan yang ketujuh itu ada hari raya Pondok Daun bagi TUHAN tujuh hari lamanya ... Di 

dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal tujuh hari lamanya, setiap orang asli di Israel haruslah 

tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu, bahwa Aku telah menyuruh 

orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama Aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah 

Mesir, Akulah TUHAN, Allahmu.” (Im 23:33-43) 

Hari raya Pondok Daun, atau hari raya Tabernakel, atau Sukkot, dilakukan pada tanggal 15 Tisyri 

selama tujuh hari penuh. Perayaan ini dimulai setelah pengumpulan panen musim gugur dan 

merupakan perayaan yang paling gembira di antara perayaan-perayaan Alkitab yang lain. Perayaan ini 

merayakan karunia dan perlindungan Allah selama mereka tinggal di dalam tenda-tenda nomaden 

(berpindah-pindah) sewaktu bangsa Israel mengembara di padang gurun sebelum mereka memasuki 

Tanah Perjanjian. Tenda-tenda tersebut adalah tenda yang sederhana, mudah untuk dikembangkan dan 

juga mudah dilipat kembali. Tenda tersebut biasanya terbuat dari kayu, bulu binatang, daun-daun palem 

atau apapun yang mereka dapat temukan di padang gurun. Dan untuk memperingati bagaimana bangsa 

Israel pernah tinggal di tenda-tenda sederhana tersebut maka Tuhan memerintahkan mereka membuat 

tenda-tenda sederhana dan tinggal di dalamnya selama 7 hari perayaan hari raya Pondok Daun/Sukkot. 

 

 

 

Sebelum bangsa Israel 

memasuki tanah 

Kanaan, 40 thun 

mereka tinggal di 

tenda-tenda nomaden 

 

 



Masa dimana Allah tinggal bersama dengan umat-Nya 

Taurat: Saat bangsa Israel di padang gurun, adalah masa-masa yang sangat indah bagi Allah. 

Sebab disanalah Allah dapat kembali berjalan bersama dengan umat-Nya dalam keintiman seperti di 

tanam Eden dahulu. Di padang gurun yang gelap gulita dan juga dingin saat malam hari, Allah berjalan 

bersama-sama dan memimpin Israel melalui tiang api yang memungkinkan bangsa Israel dapat berjalan 

dalam terang. Di padang gurun yang panas terik di siang hari, Allah menyediakan tiang awan agar 

bangsa Israel terhindar dari panas terik matahari dan suhu panas padang gurun. Di padang gurun yang 

tidak terdapat makanan dan air, Allah memberi mereka makanan berupa manna yang Allah kirim 

langsung dari surga dan air yang keluar dari batu karang. Di padang gurun yang sunyi, Allah bercakap-

cakap secara langsung dengan bangsa Israel melalui Musa dan membimbing umat-Nya dengan hukum-

hukum yang diucapkan langsung oleh Allah. Tidak ada bangsa seperti bangsa Israel, bangsa yang pernah 

berjalan bersama Allah dalam keintiman di bumi. Itulah arti sesungguhnya dari hari raya Sukkot, yaitu 

untuk mengenang kebersamaan Allah dengan umat-Nya di padang gurun dalam keintiman.  

 

Untuk saat-saat yang indah tersebut, Allah menurunkan suatu ketetapan bagi bangsa Israel 

untuk mengadakan perayaan hari raya Pondok Daun atau Sukkot setiap tahun pada tanggal 15 bulan ke 

tujuh. Untuk mengenang pemeliharaan Allah saat mereka tinggal di tenda-tenda nomaden, Allah 

memerintahkan kepada bangsa Israel untuk mendirikan tenda-tenda rapuh, Sukkot sendiri adalah 

bahasa Ibrani untuk “kemah-kemah,” di sini orang Israel diharapkan untuk mengenang bagaimana Allah 



memelihara mereka sekalipun berada di dalam tenda yang “rapuh” namun Allah menjagai mereka 

secara ilahi bahkan memelihara kasu    t mereka sehingga tidak rusak selama 40 tahun digunakan (Ul 

29:5). Sebagaimana orang-orang Yahudi dari seluruh dunia datang ke Yerusalem untuk merayakan 

Paskah, demikian juga mereka akan datang kembali untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Sambil 

menyanyikan Mazmur pendakian di sepanjang jalan, mereka dengan bersukacita datang ke Yerusalem 

memenuhi panggilan Allah untuk berkumpul, bertemu muka dengan muka dan menghadap Allah. 

 

Nubuat: Karena angka tujuh adalah angka kesempurnaan dan angka Sabat, maka dapat 

dipastikan bahwa hari raya ketujuh dari hari raya orang Yahudi adalah hari raya Sabat atau istirahat. 

Oleh sebab itu hari raya Sukkot adalah nubuatan dari peristiwa yang akan datang tentang masa “1.000 

Tahun Damai.” Mengapa demikian? Sebab masa 1.000 tahun damai adalah masa Istirahat atau Sabat 

atau hari ketujuh atau hari terakhir dari Minggu Penebusan Allah (lihat edisi-edisi sebelumnya). Istirahat 

harus diadakan setelah enam hari kerja, enam minggu kerja, enam bulan kerja dan enam tahun kerja. 

Dalam rencana abadi Allah, bumi juga ternyata akan beristirahat setelah enam ribu tahun, yaitu pada 

milenium ke-7, yaitu kerajaan seribu tahun damai. 

“Tetapi akan ada satu hari—hari itu diketahui oleh TUHAN—dengan tidak ada pergantian siang 

dan malam, dan malampun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem; 



setengahnya mengalir ke laut timur, dan setengah lagi mengalir ke laut barat; hal itu akan terus 

berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka TUHAN akan menjadi Raja atas 

seluruh bumi; pada waktu itu TUHAN adalah satu-satunya dan nama-Nya satu-satunya. Seluruh negeri 

ini akan berubah menjadi seperti Araba-Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan 

Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya, ...” (Zak 14:7) 

Perhatikan kata “ada satu hari”, seperti kita telah pelajari sebelumnya bahwa bagi Allah “satu 

hari” sama dengan “seribu tahun” (II Pet 3:8) dan “seribu tahun” sama dengan “satu hari” (Mzm 90:4). 

Jadi ayat di atas menggambarkan tentang gambaran masa 1.000 tahun damai, dimana wilayah geografis 

Israel akan sangat berubah. Israel akan diperbesar dan untuk pertama kalinya Israel akan memiliki 

seluruh tanah yang dijanjikan kepada Abraham dalam kejadian 15:18-21. Saat itu dataran Israel akan 

menjadi dataran yang subur, dan sebuah sungai yang ajaib akan mengalir dari Timur ke Barat. Dari Bukit 

Zaitun mengalir ke bawah ke arah Mediterania dan Laut Mati, itu dikarenakan topologi Yerusalem akan 

berubah, datarannya akan meninggi menjadi sebuah gunung dan Yerusalem Baru (yang berbentuk 

kubus) akan berdiri di atasnya dimana sungai itu berpusat. Dan Yerusalem yang baru tersebut, yang 

turun dari surga, akan menjadi kesukaan dunia, karena Yesus sendiri akan memerintah di sana. Inilah 

penggenapan nubuatan hari raya Sukkot yang menggambarkan kebersamaan Allah dan bangsa Israel di 

padang gurun. Yerusalem akan menjadi pusat penyembahan internasional, dimana seluruh penduduk 

dunia akan datang berziarah ke Bait Allah yang kudus. Para raja, ratu, pengeran, presiden dan seluruh 

penduduk dunia akan datang secara rutin ke Yerusalem, Kota Suci.  

“Sebab, andaikata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak 

akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari 

ketujuh, bagi umat Allah.” (Ibr 4:8-9)  

Masa 1.000 tahun damai akan menjadi masa peristirahatan bagi umat Allah. Bumi akan berhenti 

berselisih, dan singa akan berbaring berdampingan dengan anak lembu (Yes 11:6). Iblis akan diikat 

dalam “lubang tak beralas”, sehingga masalah-masalah dunia akan sirna. Sebab Yesus, yaitu Allah sendiri 

yang akan memerintah di dunia ini. Kerajaan 1.000 tahun damai untuk menggenapi apa yang Tuhan 

Yesus ajarkan kepada para murid-Nya teladan doa, atau “Doa Bapa Kami” (Luk 11:1-4), Ia mengajari 

mereka untuk berdoa, “datanglah Kerajaan-Mu”.  

Masa 1.000 tahun damai adalah penggenapan dari gambaran hari raya Sukkot sebagai 

kerinduan Allah untuk tinggal bersama-sama dengan manusia seperti dulu Ia tinggal dengan Adam 

dalam keintiman dan berjalan besama seperti saat Ia menuntun bangsa Israel di padang gurun. Tidak 



ada batas yang memisahkan, manusia dan Allah dapat berjumpa berhadapan muka dalam keintiman 

yang tidak pernah terbayangkan (I Kor 13:12). 

  

Ketetapan dan nubuat tentang hari raya Sukkot 

Ada beberapa sebutan yang digunakan untuk menyebutkan perayaan hari raya Sukkot, dan 

kesemuanya memiliki arti nubuatan yang sangat presisi menggambarkan nubuatan tentang Kristus dan 

nubuatan tentang masa yang akan datang di akhir jaman: 

1. Hari raya Pengumpulan Hasil Tuaian (Ul 16:13) 

Taurat: Salah satu ketetapan hari raya Sukkot adalah sebagai perayaan pengucapan syukur bagi 

bangsa Israel atas hasil panen, oleh sebab itu sering juga disebut sebagai festival panen, yaitu perayaan 

yang menandakan berakhirnya musim panen.  

“Hari raya Pondok Daun haruslah kaurayakan tujuh hari lamanya, apabila engkau selesai 

mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu.” (Ul 16:13) 

Pada perayaan ini, para petani datang ke Yerusalem bersama keluarganya untuk bersyukur atas hasil 

panen yang mereka terima selama setahun. Sebagai rasa syukur, mereka harus membawa sebagian hasil 

panen untuk dipersembahkan.  

 

“...Pada hari yang pertama kamu harus 

mengambil buah-buah dari pohon-pohon 

yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon 

korma, ranting-ranting dari pohon-pohon 

yang rimbun dan dari pohon-pohon 

gandarusa dan kamu harus bersukaria di 

hadapan TUHAN, Allahmu, tujuh hari 

lamanya.” (Im 23:39-40) 

Persembahan yang dikumpulkan adalah 

berupa buah-buahan yang terbaik ditambah 

empat jenis hasil tanaman berupa: etrog 

(jeruk sukade), lulav, hadass, aravah. Yaitu 

empat rumpun buah-buahan — jeruk, kurma, murad dan gandarusa. Dan tahukan Saudara, bahwa 

keempat rumpun tersebut adalah jenis-jenis tanaman yang tidak bisa hidup tanpa ketersediaan air yang 



banyak. Jadi selain pengucapan syukur atas hasil panen, ini juga pengucapan syukur atas ketersediaan 

air yang melimpah dari hujan awal dan hujan akhir. 

Nubuat: Saat masa penghakiman Allah terhadap bangsa Israel dan terhadap dunia selesai, maka 

saatnya bagi Tuhan untuk mengumpulkan tuaian di bumi. Tuaian tersebut adalah orang-orang yang 

telah “lulus” masa penghakiman Allah dan layak untuk memasuki masa 1.000 tahun damai untuk 

beristirahat dan menikmati jerih lelah mereka selama ini. Mereka adalah sisa-sisa orang-orang Yahudi 

yang ditebus Allah pada saat masa penggenapan hari raya Yom Kippur, mereka juga adalah orang-orang 

dari berbagai bangsa yang tetap bertahan melewati 7 tahun masa aniaya besar dan tetap 

mempertahankan iman mereka di dalam Yesus Kristus, tetap menolak menggunakan tanda 666, tidak 

menyembah Antikris dan patungnya. Tuaian ini adalah tuaian Allah sendiri yang dikumpulkan dari semua 

penjuru bumi. Berbeda dengan orang-orang Kudus-Nya yang tubuhnya telah diubahkan saat  

 

pengangkatan dulu dan kini menggunakan tubuh kemuliaan dalam memasuki masa 1.000 damai, tuaian 

di bumi ini adalah orang-orang yang masih menggunakan tubuh jasmani saat memasuki masa 1.000 



tahun damai. Dan oleh karena itu, mereka akan tetap hidup dalam daging dan akan beranak cucu 

memenuhi dunia yang sangat damai. Dibawah kepemimpinan orang-orang kudus-Nya, anak-anak 

mereka akan terserak ke seluruh penjuru dunia yang sudah diubahkan dan sangat subur, mereka akan 

beraktifitas, bekerja, menikah dan beranak cucu memenuhi dunia ini. Namun oleh karena mereka masih 

menggenakan tubuh jasmani, maka untuk menguji kesetiaan mereka terhadap pemerintahan Kristus, di 

akhir masa 1.000 tahun damai Allah akan melepaskan iblis untuk sesaat saja. Mereka akan diuji apakah 

tetap setia kepada Kristus, atau kepada iblis yang akan memberontak kepada pemerintahan Kristus 

untuk terakhir kalinya sebelum dilempar-kan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. 

2. Hari raya Bangsa-bangsa 

Taurat: Sukkot juga disebut sebagai hari raya Bangsa-bangsa. Menurut kepercayaan dan tradisi 

Yahudi, Sukkot adalah perayaan yang melibatkan orang-orang bukan Yahudi, atau bangsa lain. Oleh 

sebab itu pada hari raya Sukkot di masa Bait Allah, 70 lembu jantan dipersembahkan untuk melepaskan 

berkat dan pengampunan bagi bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Setiap lembu melambangkan 

sebuah korban bagi satu bangsa, sehingga pengorbanan 70 ekor lembu akan mengadopsi seluruh 

bangsa-bangsa di dunia ke dalam keluarga Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mengapa 70? Bagi bangsa 

Yahudi, bangsa di dunia dibagi menjadi 2 golongan, yaitu: Jews dan Gentile. Jews adalah bangsa Yahudi; 

sedangkan Gentile (kafir, Gal 2:15) adalah bangsa-bangsa selain Yahudi yang jumlahnya 70 bangsa. 

Angka 70 tersebut didasari atau dipercayai menurut tradisi rabi bahwa jumlah bangsa-bangsa yang 

tersebar ke seluruh dunia setelah peristiwa Menara Babel berjumlah 70 bangsa.   

Penggenapan: Sebagai keturunan Abraham, orang-orang Yahudi memiliki rasa kesombongan 

rohani, yaitu mereka merasa bahwa mereka adalah anak-anak Abraham (Mat 3:9; Yoh 8:33). Mereka 

menyebut bangsa-bangsa lain dengan sebutan Gentile (kafir) dan merasa bahwa bangsa Yahudi-lah 

bangsa yang terutama, umat pilihan Allah. Anggapan ini tentu salah, Israel dipilih bukan karena mereka 

manusia spesial, namun karena perjanjian Allah dengan Abraham. Dan Abraham (bangsa Israel dipilih) 

dipilih untuk memberkati dan menuntun bangsa-bangsa lain kepada terang Kristus. Berikut kisahnya...  

Untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, Allah mencari suatu bangsa yang kudus dan tidak 

bercacat untuk menjadi garis keturunan Yesus Kristus. Bangsa tersebut akan dikuduskan, dituntun dan 

dipersiapkan untuk kemudian melahirkan Mesias yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juruselamat dunia, Anak 

Domba Allah. Mata Tuhan terus menjelajah ke seluruh penduduk dunia untuk mencari manusia yang 

tepat untuk memulai suatu pekerjaan besar demi penyelamatan umat manuisa. Kemudian Allah 

menemukan Abraham dan memanggilnya untuk menjadi bapak dari suatu bangsa yang baru, yang 

dituntun dan dikuduskan-Nya. Dari Abraham inilah lahir bangsa Israel. Namun membentuk bangsa Israel 



menjadi bangsa yang kudus bukanlah proses yang mudah, sebab seringkali bangsa Israel akhirnya 

memberontak kepada Tuhan, sampai puncaknya bangsa Israel menolak Yesus sebagai Mesias dan 

Juruselamat mereka. Namun janji Allah kepada Abraham adalah perjanjian yang kekal, sekalipun 

sebagian besar bangsa Israel menolak Kristus, namun Tuhan Yesus memakai yang sebagian kecil dari 

bangsa Israel untuk tetap menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan menjadi sumber keselamatan hingga 

ke ujung-ujung dunia. Dimulai di kamar loteng, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya dan memberikan 

kuasa kepada sedikit orang-orang Yahudi untuk memulai rencana Allah menyelamatkan seisi dunia ini. 

Dengan memperlengkapi murid-murid-Nya tersebut dengan kuasa, keberanian, penge-tahuan dan 

kemampuan berbicara dalam bahasa bangsa-bangsa lain maka Tuhan mengutus mereka untuk mulai 

meberitakan Injil Kerajaan Allah dan karya keselamatan Kristus di kayu salib hingga ke bangsa-bangsa 

lain. 

 

Berkhotbah dengan 

berbagai bahasa, 

setelah menerima 

pencurahan Roh Kudus, 

para rasul berkhotbah 

dengan bahasa yang 

dimengerti oleh 

bangsa-bangsa lain 

yang hadir (Kis 2:6) 

 

 

 

 

 

“Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-

bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain!” (Rom 3:29) 

Kini, setelah lebih dari 2.000 tahun dari kejadian perncurahan Roh Kudus terjadi, lebih dari 2 

milyar orang di dunia ini telah mengenal dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat mereka. 

Inilah penggenapan bahwa Israel akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bangsa Yahudi sudah 

menjadi saluran berkat keselamatan yang Allah persiapkan untuk menyelamatkan dunia ini. Namun itu 



belum puncaknya, nanti di akhir jaman nabi Zakharia menubuatkan bahwa bangsa-bangsa akan datang 

mencari orang Yahudi untuk mengikuti Tuhan Yesus (Zak 8:23)... 

Nubuat: Setelah masa kesusahan besar selesai, maka sukacita yang tak ada bandingan akan tiba 

ketika orang-orang bukan Yahudi bergabung dengan orang-orang Yahudi untuk mencari Tuhan di 

Yerusalem. Mereka adalah sisa-sisa dari orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi yang layak untuk 

memasuki masa 1.000 damai dimana Yesus adalah Raja-nya.  

“Pada waktu itu sepuluh orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat 

punca jubah seorang Yahudi dengan berkata: Kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami 

dengar, bahwa Allah menyertai kamu!” (Zak 8:23) 

Sukacita tersebut merupakan penggenap-an terakhir dari janji Allah terhadap Abraham bahwa 

keturunan Abraham (bangsa Israel) akan membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan. Itu semua 

dikarenakan bangsa-bangsa melihat bagaimana pemeliharaan Allah terhadap bangsa Israel yang begitu 

dahsyat saat penghakiman dunia terjadi dan bagaimana mereka melihat terang Tuhan yang luar biasa 



melingkupi orang-orang Yahudi yang telah sungguh-sungguh mengasihi dan percaya kepada Kristus di 

tengah-tengah penghakiman Tuhan yang luar biasa. Mereka adalah sisa-sisa dari bangsa-bangsa yang 

telah selamat dari masa kesusahan besar dan akan masuk ke dalam kerajaan 1.000 tahun damai 

bersama-sama umat pilihan-Nya, Israel, yang juga merupakan sisa-sida saja yang telah didamaikan oleh 

Tuhan Yesus.  

3. Hari raya Pertemuan 

Taurat: Di jaman Bait Allah, perayaan Sukkot adalah salah satu dari tiga perayaan ziarah selain 

Paskah dan Shavuot (Kel 23:17). Itu artinya, sebagaimana orang-orang Yahudi dari seluruh dunia datang 

ke Yerusalem untuk merayakan Paskah dan Shavuot, demikian juga mereka datang untuk merayakan 

Hari raya Pondok Daud atau Sukkot. Dengan keledai, unta, kereta atau bahkan berjalan kaki, mereka 

datang dalam karavan-karavan besar dan kelompok-kelompok kecil, dipenuhi keinginan untuk 

merayakan dan bersukacita dalam apa yang Allah lakukan bagi mereka. Selama mereka berjalan di jalan-

jalan yang panas dan berdebu menuju Yerusalem, mereka menyanyikan mazmur pendakian (Contoh: 

Mazmur 84). 

Nubuat: Di masa 1.000 damai kelak, Yerusalem, biji mata Allah, akan menjadi kesukaan dunia, 

karena Tuhan Yesus Kristus dan orang-orang kudus-Nya akan memerintah di sana. Kota tersebut akan 

menjadi pusat penyembahan bagi seluruh dunia. Dan bangsa-bangsa akan datang dari seluruh penjuru 

dunia untuk berziarah dan berdoa di Kota Suci, Yerusalem Baru. Setiap orang, besar-kecil, para raja, 

presiden, pangeran, kepala pemerintahan dan seluruh penduduk dunia wajib datang ke Kota Suci 

menghadiri pertemuan khusus untuk menghadap Tuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem, akan 

datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, TUHAN semesta alam, dan untuk 

meraya-kan hari raya Pondok Daun.” (Zak 14:16) 

Jadi, selain menubuatkan tentang masa 1.000 tahun damai, hari raya Pondok Daud juga 

merupakan gambaran dari perayaan yang sama yang akan dirayakan setiap tahun selama masa 1.000 

tahun damai, yaitu hari raya Pondok Daud. 

  Karena Yesus (Yeshua) adalah Tuhan dan Raja Yahudi, dimana segala ekspresi ibadah surga 

diturunkan dan diekspresikan ke dalam ibadah Yahudi, maka ekspresi penyembahan, ibadah atau hari 

raya Yahudi akan kita temui di kerajaan 1.000 tahun damai. Kita tidak akan menemukan pola ibadah 

atau hari raya gereja Greko-Romawi di kerajaan 1.000 damai, seperti: perayaan hari natal, Paskah 

(easter) atau apapun yang berbau pola-pola kekristenan barat.  

Yesus akan menjadi Raja dan Imam Besar yang akan memerintah dan melayani dengan cara 

Yahudi, sehingga pada masa 1.000 damai yang akan datang, setiap tahun Tuhan akan mengadakan hari 

raya Pondok Daud atau Sukkot sebagai masa pertemuan kudus. Pada saat itu semua penduduk dunia 

diwajibkan datang ke Yerusalem, untuk bertemu dengan Raja mereka, Yesus Kristus, untuk memuliakan 

nama-Nya (Flp 2:10-11), untuk memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan (Ibr 7:1-2), 

bersyukur atas hasil panen dan merayakan hari raya Pondok Daud (Zak 14:16-19). Ini adalah masa 

pertemuan yang Tuhan inginkan agar setiap manusia bisa bertemu dengan-Nya minimal setahun sekali 

dalam suatu perayaan pertemuan. Dan bagi yang menolak datang ke Yerusalem, itu adalah suatu 

pertanda atau bibit dari pemberontakan, sehingga Tuhan Yesus akan langsung menjatuhkan hukuman 

bagi mereka dengan tidak menurunkan hujan di tempat mereka tinggal... 

“Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud 

menyembah kepada Raja, TUHAN semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan.” (Zak 

14:17) 

Undangan pertemuan kudus ini sangat penting, sehingga setiap penolakkan akan mendapatkan 

ganjaran yang keras (Why 2:27).  

 

4. Hari raya Tabernakel 

Taurat: Sukkot adalah panggilan ketaatan untuk tinggal selama 7 hari di dalam tenda, minimal 

makan bersama dan tidur dilakukan di dalam tenda selama seminggu tersebut. Selama hari raya Sukkot 

(Sukkot adalah kata jamak dari sukkah yang artinya tenda / pondok), setiap keluarga Yahudi 

berpartisipasi dalam membangun sukkah yang pintunya tidak pernah tertutup. Banyak keluarga 



membangunnya segera setelah perayaan Yom Kippur selesai. Kemah tersebut dibuat sesederhana 

mungkin, dari bahan-bahan yang murah dengan atap terbuat dari daun-daun palem. Bagi mereka yang 

hidup di kota yang padat, pembuatan pondok bisa di teras, menempel di dinding, gang, atau bahkan di 

atap rumah. Bagi para peziarah yang datang dari luar kota atau bahkan dari luar negeri, setibanya di 

Yerusalem, mereka akan segera mencari tempat-tempat atau tanah kosong untuk kemudian mereka 

mulai mendirikan tenda/tabernakel/pondok (Sukkah). Dan mereka semua siap untuk merayakan hari 

raya Sukkot yang penuh sukacita.  

Oleh karena pintunya yang tidak pernah tertutup, itu artinya jika ada orang asing yang melihat 

pondok dimana saja, maka mereka dapat masuk dan menggabungkan diri untuk makan bersama dan 

merayakan Sukkot. Setiap orang asing, siapapun yang masuk ke dalam tabernakel orang Yahudi adalah 

orang asing, namun akan keluar sebagai anggota keluarga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggenapan: Pintu yang tidak pernah tertutup dari sukkah adalah gambaran dari Yesus Kristus. 

Yesus adalah pintu yang terbuka bagi setiap manusia yang mau datang kepada Bapa.  

“Akulah pintu; barangsiapa masuk melalui Aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar 

dan menemukan padang rumput.” (Yoh 10:9) 



Melalui Yesus, baik orang Yahudi maupun orang asing akhirnya menjadi satu keluarga kerajaan 

Allah yang memungkinkan manusia menerima berkat Abraham dan dapat datang kepada Bapa dalam 

persekutuan yang intim. 

“Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari 

orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah.” (Ef 2:19) 

Yesus, yang adalah keturunan Yahudi, telah menggenapi Tabernakel yang tidak pernah tertutup. 

Pengorbanan Yesus di kayu salib telah merobek tabir Bait Allah (Tabernakel) yang memisahkan antara 

Ruang Kudus dan Ruang Maha Kudus (Mat 27:51), yang artinya tidak ada lagi pemisah antara manusia 

dan Allah, barangsiapa percaya kepada Yesus Kristus maka mereka akan menemukan pintu yang terbuka 

untuk datang kepada Allah. Yesus adalah pintu yang terbuka untuk manusia dapat diam bersama-sama 

Allah dalam keintiman. 

Nubuat: Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, di taman Eden manusia memiliki hubungan dan 

intim dengan Allah. Namun saat manusia jatuh ke dalam dosa, ada pemisah antara manusia dengan 

Allah. Mereka tidak bisa bersekutu dalam keintiman seperti sebelumnya. Namun melalui Yesus Kristus, 

yang telah menjadi korban penebusan kekal memungkin-kan manusia bersekutu kembali dengan Allah. 

Dan puncaknya hal tersebut terjadi di masa 1.000 damai. Saat itu, untuk waktu 1.000 tahun, Allah di 

dalam Yesus Kristus akan tinggal bersama-sama dengan manusia di dunia ini. Keadaan dunia akan 

dipulihkan dan akan memasuki tatanan yang disempurnakan seperti di taman Eden dulu. Tuhan Yesus 

akan menjadi Raja segala raja dan memerintah manusia secara langsung. Siapapun dapat datang kepada 

Tuhan Yesus.  

“Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan 

tertutup, ...” (Yes 60:11)   

Pada masa 1.000 tahun damai, Yerusalem Baru, tempat Tuhan Yesus bertakhta, akan memiliki 

12 pintu (Why 21:12-21), yaitu 3 di sebelah timur, 3 di sebelah utara, 3 di sebelah selatan dan 3 di 

sebelah barat. Ke-12 pintu tersebut pintunya tidak pernah tertutup. Siang malam pintu-pintunya akan 

terbuka, yaitu untuk memberi jalan bagi siapa saja yang hendak bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, 

entah untuk memberi hormat, mengantarkan persembahan dan kekayaan bangsa-bangsa, atau untuk 

berkonsultasi tentang apa saja kepada Raja mereka. Tidak ada batas antara Tuhan dan manusia di saat 

itu. Siapa saja, kapan saja dan dari mana saja dapat datang kepada Raja mereka, yaitu Tuhan Yesus 

Kristus. 

 

 



Tabernakel menjadi Pribadi 

Sukkot, yang merupakan kata jamak dari sukkah adalah bahasa Ibrani untuk kata tenda. Satu 

kata lagi yang dalam bahsa Ibrani yang diterjemahkan sebagai “tenda” adalah Mishkan, yang dalam 

bahasa Inggris diterjemahkan sebagai “Tabernacle” atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai 

“Kemah Suci”, “Tabernakel”, atau “Bait Allah”, yaitu tempat kediaman Allah.   

Taurat: Saat bangsa Israel di padang gurun, Allah memerintahkan Musa untuk mengumpulkan 

persembahan sukarela berupa emas, batu-batu permata, kain-kain mahal dan perkakas-perkakas 

berharga lainnya. Tujuan-nya, dari barang-barang berharga tersebut, bangsa Israel diharuskan membuat 

“Kemah Suci”, yang nantinya akan digunakan Allah untuk bersemayam di dalamnya dan tinggal di 

tengah-tengah bangsa Israel. Pembuatan Kemah Suci / Tabernakel ini sangat ketat, harus sesuai arahan 

dan gambaran Allah kepada Musa, tidak boleh lebih ataupun kurang (Kel 25:9). Demikian juga 

penempatan perkakas-perkakas di dalamnya harus sesuai arahan Allah, posisinya harus tepat sama 

sekali. Penjelasan tentang Tabernakel secara detil akan sangat kompleks, sehingga tidak bisa di bahas 

dalam edisi ini, namun akan dibahas pada edisi yang akan datang khusus tentang Tabernakel. Kali ini kita 

hanya akan membahas sekilas saja... 

KEMAH SUCI MUSA 

 

Penggenapan: Kemah Suci, atau Tabernakel, adalah sebuah kemah bongkar pasang yang 

pembuatannya berdasarkan penglihatan Musa di yang diperlihatkan Allah di atas gunung Sinai 

berdasarkan Kemah Kediaman Allah di surga. Dengan berjalannya waktu, Kemah Suci yang dibangun 

Musa tersebut akhirnya dibuat menjadi bangunan permanen nan megah oleh Salomo. Setelah itu, 

Kemah Suci tidak lagi disebut demikian, namun disebut Bait Allah atau Rumah Allah, karena tidak lagi 

berbentuk tenda bongkar pasang namun sudah berupa bangunan permanen dari batu-batu berkualitas 



tinggi. Pola Kemah Suci dan Bait Allah tidak berbeda, kedua-duanya dibuat berdasarkan pola Kemah 

Kediaman Allah di surga seperti yang Allah perlihatkan kepada Musa di gunung Sinai.  

 

 

 

 

 

BAIT SALOMON 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi Bait Allah sama dengan Kemah Suci, yaitu tempat kediaman Allah di bumi sehingga di situ 

manusia dapat bertemu dan menyembah Allah. Dan Bait Allah (Tabernakel) dibuat dengan sangat presisi 

agar layak untuk menjadi tempat kediaman Allah, sebab Allah tidak bisa tinggal di sembarang tempat. Di 

Bait Allah ada korban penghapusan dosa, kolam penyucian, Pelataran, Tempat Kudus dan ada tempat 

yang dinamai Tempat Maha Kudus, dimana Tabut Allah diletakkan, yaitu sebuah peti emas tempat Allah 

bersemayam di atasnya. Namun gambaran yang penting dari Bait Allah adalah nubuat yang terkandung 

di dalamnya, yaitu gambaran tentang rencana Allah dalam menyelamatkan umat manusia melalui Yesus 

Kristus. Jadi Bait Allah adalah gambaran dari Yesus! Pernyataan tersebut digenapi dengan perkataan 

Yesus sendiri saat Ia berkata: 

Jawab Yesus kepada mereka: “Rombak Bait Allah ini, dan dalam tiga hari Aku akan mendirikannya 

kembali.” Lalu kata orang Yahudi kepada-Nya: “Empat puluh enam tahun orang mendirikan Bait Allah ini 

dan Engkau dapat membangunnya dalam tiga hari?” Tetapi yang dimaksudkan-Nya dengan Bait Allah 

ialah tubuh-Nya sendiri. (Yoh 2:19-21) 

Dari jaman Musa hingga masa sebelum Yesus lahir, Bait Allah telah menjadi pilihan Allah sebagai 

tempat tinggal-Nya di bumi. Namun pada saat Yesus tinggal di bumi, Yesus-lah Bait Allah itu, tempat 

Allah bersemayam di dunia ini. Firman Tuhan berkata: “Aku dan Bapa adalah satu.” (Yoh 10:30). Yesus 

datang ke dunia untuk menggenapi janji Allah untuk turun ke dunia dalam rangkaian penyelamatan 



umat manusia dari dosa, yaitu sebuah karya keselamatan yang digambarkan dalam Kemah Suci Musa 

atau Bait Allah Salomo.  

 Setelah Yesus naik ke surga Bait Allah kemudian beralih kepada Gereja-Nya. Kini, Gereja 

(Saudara dan saya) adalah Bait-Nya yang Kudus, tempat kediaman Allah di dunia dalam wujud/pribadi 

Roh Kudus.  

“Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam 

kamu?” (I Kor 3:16) 

Lalu bagaimana nasib Bait Allah yang dibangun oleh bangsa Yahudi? Bait Allah nan megah 

tersebut akhirnya dihancurkan oleh Jenderal Titus dalam sebuah penyerangan, perampasan, 

pembakaran dan penghancuran.  

Sebenarnya penghancuran tersebut atas seijin Allah, ini adalah pelajaran bagi bangsa Israel 

bahwa entah Kemah Suci maupun Bait Allah adalah bayangan dari Yesus Kristus yang akan 

menyelamatkan dan menyucikan dosa-dosa Israel dan seluruh dunia. Namun sayang, kebanyakan orang 

Israel lebih melihat Bait Allah secara fisik bukan nubuat yang terkandung di dalamnya. Mereka lebih 

tertarik pada bangunan secara jasmaniah bukan secara rohani tentang keselamatan di dalam Yesus 

Kristus. Sehingga dengan terpaksa Allah harus menghancurkan Bait Allah yang sudah menjadi “berhala” 

bagi bangsa Israel. Mereka lebih mengagumi kemegahan Bait Allah daripada mengagumi Allah sendiri 

(Luk 21:5). Dan bukan saja diijinkan untuk hancur, namun Allah juga mengijinkan sebuah rumah ibadah 

berdiri di atas pondasi 

reruntuhan Bait Allah, sehingga 

tidak akan bisa bagi siapapun 

untuk membangun kembali 

sampai kelak Antikris muncul di 

akhir jaman. 

 

Nubuat: Masa 1.000 

tahun damai adalah 

penggenapan dari doa “Bapa 

kami” yang berkata 

“...datanglah kerajaan-Mu, 

jadilah kehendak-Mu di bumi 

seperti di surga” (Mat 6:9-10). 



Masa 1.000 tahun damai adalah masa dimana surga, dalam bentuk Yerusalem Baru, turun ke bumi. Itu 

artinya, Allah bersemayam di dunia. Yerusalem Baru, Kota Suci itu, adalah penggenapan dari Tabernakel 

yang adalah tempat kediaman Allah di bumi. Saat itu, tidak ada lagi Bait Suci atau Bait Allah atau 

Tabernakel di Yerusalem Baru, sekalipun Allah tinggal di dunia, namun Ia tidak lagi memerlukan 

Tabernakel karena Yesus-lah Tabernakel-Nya. Tidak ada lagi orang-orang yang dikhususkan untuk 

bertugas di Kemah Suci, tidak ada lagi korban bakaran atau bejana pembasuhan di masa itu, sebab 

semua orang akan mengenal Allah dan melihat wajah-Nya berhadapan muka dengan muka. Bait Allah 

sudah menjadi pribadi, yaitu Yesus Kristus. 

“Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan 

mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka.” (Why 21:3) 

Yesus adalah pengenapan dari gambaran Tabernakel di dunia. Yesus adalah Anak Domba Allah 

yang digambarkan dalam pengorbanan hewan di pintu Tabernakel; Yesus adalah pembasuh dosa umat 

manusia yang digambarkan dari kolam pembasuhan di Tabernakel; Yesus adalah Roti Hidup, Sang 

Terang dan segala gambaran dari perkakas-perkakas Tabernakel; dan terakhir Yesus adalah 

penggenapan Ruang Maha Kudus tempat Allah bersemayam, sebab Yesus adalah Allah sendiri yang 

bersemayam di dunia selama Ia memerintah di masa 1.000 tahun damai. 

“Jadi keliling kota itu adalah delapan belas ribu hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah: TUHAN HADIR 

DI SITU.” (Yeh 48:35) 

 

4. Hari raya Terang 

Taurat: Hari raya Sukkot juga disebut sebagai hari raya Terang. Yaitu untuk memperingati tiang 

api yang menerangi dan membimbing bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun yang gelap gulita 

bila malam hari sewaktu mereka keluar dari Mesir dulu. Untuk merayakan hari raya Sukkot sebagai hari 

raya Terang, maka pada hari pertama perayaan, imam dan kaum Lewi turun ke halaman kaum wanita, di 

mana empat kandil yang sangat besar diletakkan. Sementara kaum Lewi dan para imam menyanyikan 

pujian dan melambaikan obor, enam belas pria muda keturunan imam memanjat tangga untuk 

menuangkan lebih dari 7 galon minyak murni kasing-masing cabang kandil. Ketika sumbu besar 

dinyalakan, kobaran api yang menyala begitu dahsyat, sehingga Mishnah mengatakan bahwa tidak ada 

satu halaman pun di Yerusalem yang tidak diterangi oleh nyala api tersebut. 

Penggenapan: Hari raya Terang adalah gambaran tentang Yesus, sebab Ia adalah Sang Terang 

Dunia! 



“...Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, 

melainkan ia akan mempunyai terang hidup.” (Yoh 8:12) 

Yesus adalah terang yang sesungguhnya (Yoh 1:9); Dia melenyapkan kegelapan dan penipuan 

dengan menerangi jalan yang benar kepada Allah dan keselamatan. Setiap orang yang percaya kepada 

Yesus dibebaskan dari kegelapan dosa, dunia, dan Iblis. Namun kebalikannya, mereka yang tidak mau 

percaya kepada Yesus masih berjalan dalam kegelapan (I Yoh 1:6-7). Saat kita percaya kepada Kristus 

Sang Terang itu, kita menjadi murid-murid-Nya dan menjadi terang bagi dunia ini untuk menuntun 

mereka kepada Terang tersebut... 

“Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat 

perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.” (Mat 5:16) 

Nubuatan: Ada satu lagi kebenaran tentang kerajaan 1.000 tahun damai, yaitu selain pintunya 

tidak pernah tertutup, juga terangnya tidak pernah padam, baik siang maupun malam hari...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi 

memberi terang pada malam hari, tetapi TUHAN akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu 



akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang 

tidak surut, sebab TUHAN akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan 

berakhir.” (Yes 60:19-20) 

Di masa 1.000 tahun damai, kota Yerusalem dan sekitarnya akan memiliki sumber terangnya 

sendiri, yaitu yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Mengapa demikian? Sebab pribadi Yesus adalah 

pribadi Allah sendiri yang adalah terang. Ia lebih terang dari matahari atau bintang manapun di alam 

semesta ini.  

Saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan berkata: “...Akulah terang dunia.” (Yoh 9:5). Kata 

“terang” di dalam ayat tersebut mengandung dua arti kata, pertama kata “terang” yang berbicara 

tentang Yesus sebagai penuntun dunia dari kegelapan dosa kepada terang, yaitu kebenaran dan hidup 

(Yoh 1:4-5). Dan kedua, “terang” tersebut juga merupakan kata yang mengandung arti sesungguhnya 

yaitu bahwa Tuhan Yesus memang Allah sendiri yang merupakan Sang Terang.  

“Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada 

dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan...” (Ibr 1:3a) 

Di dalam Alkitab, beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan dirinya sebagai terang yang 

sesungguhnya, seperti saat dimuliakan maka wajah dan pakaian-Nya bertransfigurasi menjadi terang 

seperti matahari di depan tiga murid-Nya (Mat 17:2), atau saat tubuh dan jubah-Nya bercahaya seperti 

matahari saat penglihatan rasul Yohanes yang melihat pribadi Yesus sebagai sosok pria berjubah putih 

yang sangat terang (Why 1:13-17) atau seperti penampakan Kristus saat berhadapan muka dengan 

Paulus (Kis 9:3-5) di perjalanan ke Damsyik, dan sebagainya. 

Sebagai Allah, Yesus memiliki kemuliaan sorgawi sebagaimana Allah adanya. Allah adalah 

terang, dan Yesus memiliki terang itu juga, saat Yesus memerintah kerajaan 1.000 damai maka dunia 

akan menerima kemuliaan terang Kristus yang akan menerangi Kota Suci siang dan malam. Tidak ada 

sudut kota yang tidak terterangi oleh terang Kristus, sehingga baik malam maupun siang keadaan kota 

tersebut akan dipenuhi terang dan sukacita surgawi, karena Kristus Sang Terang itu, memerintah atas 

kota tersebut.  

 

6. Sukacita Rumah Air yang Mengalir  

Taurat: Ada sebuah gambaran lain tentang perayaan Sukkot adalah untuk memperingati 

keluarnya air dari batu Gunung Horeb (Kel 17:1-7). Setiap hari raya Sukkot, setiap pagi hari selama 7 hari 

penuh, seorang imam membawa sebuah buyung emas yang besar dari Bait Allah turun ke mata air 



Siloam, mengambil airnya, dan kemudian membawanya ke dalam Bait Allah. Selama prosesi tersebut, 

iman-imam meniup nafiri dan menyanyikan perkataan Yesaya:  

 

“Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan.” (Yes 12:3) 

Kata “Keselamatan” pada ayat tersebut dalam bahasa Ibraninya adalah “Yeshua”, kata yang 

sama yang kita terjemahkan “Yesus”. Jadi sebenarnya ritual air ini merupakan gambaran dari Yesus! 

Penggenapan: Ritual air yang bangsa Israel lalukan selama perayaan Sukkot merupakan ilustrasi 

dari kebenaran bawah Yesus adalah sang Air Hidup (Yoh 4:10, 13-14). Ritual air yang dikenal sebagai 

Simhat Bet ha-Sho’evah (Sukacita Rumah Air yang Mengalir) menubuatkan bahwa Yesus Kristus akan 

memberikan air hidup kepada bangsa Israel yang kemudian akan mengalirkan air hidup tersebut kepada 

bangsa-bangsa lain. Dan hal tersebut akhirnya digenapi Yesus pada waktu Ia berkata kepada perempuan 

Samaria di dekat sumur. 

“Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun...Dan pada hari 

terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru: “Barangsiapa haus, baiklah ia 

datang kepada-Ku dan minum! Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci: 

Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.” (Yoh 7:2,37-38) 



 

 

Penggenapan “Sukacita Rumah Air yang Mengalir” adalah Yesus, Sang Air Hidup. Tepat saat hari 

raya Pondok Daud (Sukkot) Tuhan Yesus 

memproklamirkan bahwa diri-Nya adalah 

penggenapan dari air hidup akan 

dicurahkan kepada setiap orang Yahudi 

yang mau percaya kepada-Nya. Kepada 

wanita Samaria, Tuhan Yesus berkata 

bahwa keselamatan (air hidup) akan 

dialirkan kepada bangsa Yahudi yang mau 

percaya kepada-Nya, dan keselamatan 

memang berasal dari bangsa Yahudi (Yoh 

4:22), kemudian air tersebut akan 

dialirkan kepada bangsa-bangsa lain yang 

kemudian akan menjadi Gereja. Dan 

Gereja akan menjadi mata air yang akan 

memberi kehidupan (keselamatan) hingga 

ke ujung-ujung bumi. Dan Air itu adalah Roh Kudus (Yoh 4:22-26) yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang 

bekerja di dalam Gereja.  

Nubuat: Selama Masa Seribu Tahun, wilayah geografis Israel akan diubah. Israel akan diperbesar dan 

padang gurun akan menjadi dataran yang subur. Untuk pertama kali Israel akan memiliki seluruh tanah 

yang dijanjikan kepada Abraham dalam Kej 15:18-21. Sebuah sungai yang ajaib yang tidak pernah 

berhenti akan mengalir dari Timur ke Barat, dari Bukit Zaitun ke Mediterania dan Laut Mati. Dari mana 

air sungai itu bersumber? 

“Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir 

ke luar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-

menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah dua belas kali, tiap-tiap bulan 

sekali; dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa.” (Why 22:1-2) 

Air tersebut ternyata bersumber dari Yesus sendiri. Ia, Sang Air Hidup, akan memberikan 

kehidupan-Nya kepada bangsa-bangsa dengan air yang berasal dari diri-Nya sendiri. Sebagai pribadi 

Allah, air yang dihasilkan oleh Yesus Kristus adalah air yang ajaib, yaitu memberi kehidupan dan 



menyembuhkan. Dari air yang mengalir dari takhta-Nya tersebut akan tumbuh segala jenis tumbuhan 

yang berbuah tanpa musim, sebab pohon-pohon tersebut berbuah setiap bulan, dimana buahnya akan 

menjadi makanan dan daun-daunnya akan menjadi obat-obatan (Yeh 47:15).  

Saudara, kita harus ingat bahwa orang-orang yang masuk kerajaan 1.000 tahun damai dibagi 

menjadi dua jenis orang. Yang pertama adalah orang-orang yang masuk masa 1.000 tahun damai 

dengan mengenakan tubuh kemuliaan, dan yang kedua adalah orang-orang yang masih mengenakan 

tubuh jasmani. Mereka yang mengenakan tubuh kemuliaan adalah Gereja-Nya dulu yang terangkat saat 

pengangkatan terjadi (rapture) sehingga tubuh mereka sudah diubahkan (I Kor 15:52). Golongan orang 

yang pertama memiliki tubuh seperti 

tubuh Kristus dan para malaikat-Nya, 

tidak akan sakit, tidak terbatas ruang 

dan waktu, tidak menikah ataupun 

beranak cucu, mereka tidak merasa 

lapar dan haus sekalipun makan dan 

minum masih bisa dilakukan. 

Golongan yang berikutnya adalah 

golongan orang-orang yang tidak ikut 

dalam pengangkatan namun lolos 

melewati 7 tahun masa aniaya besar 

karena tetap mempertahankan iman 

mereka terhadap Kristus, tidak 

menerima tanda 666 dan tidak 

menyembah Antikris. Mereka akan 

didamaikan oleh Tuhan Yesus Kristus 

saat kedatangan-Nya yang kedua kali 

(Yom Kippur) dan masuk masa 1.000 

tahun damai, namun tubuh mereka 

masih tubuh jasmani, yang bisa sakit 

dan merasa lapar dan haus. Mereka akan bekerja untuk makan, menikah dan beranak cucu. Oleh karena 

itu selama masih ada proses bekerja, maka kecelakaan kerja masih bisa terjadi dan oleh karena banyak 

orang mengenakan tubuh jasmani yang bisa sakit atau terluka, maka Tuhan menyediakan obat-obatan 

dari pohon-pohon yang tumbuh di pinggir-pinggir sungai Air Kehidupan untuk mengobati mereka yang 



sakit atau terluka. Begitu juga dengan makanan, di pinggir sungai-sungai itu Tuhan menyediakan pohon-

pohon yang berbuah tanpa musim, setiap hari buahnya bisa dipetik dan menjadi makanan bangsa-

bangsa. 

Segalanya perpusat pada Yesus 

“Sungguh hebat kekayaan Allah! Sungguh besar kebijaksanaan dan pengetahuan-Nya! Siapakah 

yang dapat menyelidiki keputusan-keputusan-Nya? Siapakah yang dapat mengerti cara-caranya Ia 

bekerja?” (Rom 11:33, BIS) 

Setelah kita mempelajari tujuh hari raya orang Yahudi beserta arti-arti nubuat yang terkandung 

di dalamnya, sungguh kita mengerti kini betapa dalam dan tingginya hikmat Allah itu. Hanya dari 

perayaan-perayaan yang tampak hanya seperti sebuah perayaan biasa namun ternyata mengandung arti 

nubuat yang begitu dahsyat sehingga manusia dapat menyelidiki pekerjaan Allah dari awal penciptaan 

hingga akhir jaman. Segalanya begitu presisi menubuatkan tentang karya keselamatan Allah melalui 

Yesus Kristus.   

Hampir seluruh nubuatan yang terkandung di Alkitab di masa Taurat dan Perjanjian Lama 

memusatkan dan menunjuk pada pribadi Yesus Kristus, yaitu tentang kelahiran-Nya, kehidupan-Nya, 

pengorbanan-Nya, kenaikkan-Nya, kedatangan-Nya hingga kemenangan tertinggi-Nya atas musuh-

musuh-Nya sehingga bagi kita yang telah percaya kepada Yesus memiliki pengharapan yang pasti 

tentang masa depan kita hingga di kekekalan. Sehingga hal ini memberi semangat bagi kita untuk 

menjalani kehidupan yang saleh (ingat penghakiman-Nya yang keras), untuk menjadi pemenang jiwa, 

dan untuk mempersiapkan diri menghadapi kedatangan-Nya yang kedua kali yang sudah semakin 

dekat... (VS) 
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