
 



PESAN GEMBALA 

TANDA –TANDA KEDATANGAN TUHAN 

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

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

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

tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di 

angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.                     

(1 Tes 4:16-17) 

Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita, Dia 

dikuburkan tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit. Setelah itu Dia menampakkan diri 

kepada murid-murid-Nya untuk membuktikan bahwa Dia benar-benar bangkit dan hidup. 

Mengapa Tuhan Yesus harus mati? Agar oleh kematian dan kebangkitan-Nya kita juga 

dibangkitkan dari kematian. “Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan 

kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut/mati.” Semua orang sebenarnya telah “mati” 

karena dosa. Ada tiga kematian yang terjadi pada manusia, yaitu:  

1. Kematian secara rohani, Ini merupakan upah dosa, yaitu manusia terpisah dari Allah 

dan kemuliaan Allah meninggalkan manusia 

2. Kematian secara jasmani, Roh Manusia terpisah dari tubuh ini 

3. Kematian kekal selama-lamanya, yaitu tempatnya di neraka. 

 

NERAKA 

Apa yang Alkitab katakan tentang neraka?    

• Tempat dimana terdapat kegelapan yang paling gelap dan disanalah akan terdapat 

ratapan dan kertak gigi. (Mat 8:12)  

• Tempat dimana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak pernah padam. (Mrk 9:48) 

• Tempat dimana terjadi penyiksaan dengan api dan belerang siang dan malam, tidak 

henti-hentinya, dan untuk selama-lamaya.  

• Tempat yang sangat mengerikan.  

Jangan sampai kita masuk neraka. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah 

untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal, yaitu api neraka.  

 

PENDERITAAN TUHAN YESUS 

Jika Saudara mengerti betapa indahnya sorga dan betapa mengerikannya neraka itu, 

maka Saudara akan lebih lagi menghargai penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi 

kita semua. Alkitab katakan, “Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa 

karena kita supaya kita dibenarkan Allah di dalam Dia.” (II Kor 5:21). Jadi seharusnya 



kitalah yang mati sebab kitalah yang berdosa, tapi Tuhan Yesus mau mati di kayu salib 

untuk menggantikan kita.  

Kematian yang dialami oleh Tuhan Yesus sangat-sangat tidak manusiawi. Dia 

disiksa, sekujur tubuhnya penuh dengan luka, darah mengalir dari seluruh tubuhnya, 

bahkan sampai bermandikan darah. Belum lagi orang-orang yang lewat mencaci maki Dia. 

Orang-orang Farisi, imam-imam kepala, tua-tua, bahkan salah satu penjahat yang berada 

disebelahnya pun ikut mencaci maki Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus harus mati 

dengan cara yang demikian? Alkitab katakan bahwa: 

1. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan (Ibr 9:22)  

2. Karena dari setiap luka yang dialami-Nya berarti kesembuhan bagi penyakit manusia. 

Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan (Yes 53:4). 

3. Ia sedang menanggung penderitaan yang seharusnya kita pikul. (Yes 53:4 ) 

Apapun keadaan Saudara, apapun masalah Saudara, satu hal yang pasti bahwa 

Tuhan Yesus sangat mengasihi Saudara.  

 

KEBANGKITAN TUHAN YESUS 

Karena kasihnya kepada umat manusia, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Tetapi 

puji Tuhan sebab pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Karena kebangkitan-Nya 

tersebut maka:  

• Pemberitaan firman Tuhan tidak sia-sia 

• Kepercayaan kita tidak sia-sia. Kita tidak akan mengalami kematian kekal di neraka, 

melainkan kita akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya di sorga.  

• Orang yang mati di dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan. 



• Karena Tuhan Yesus bangkit dan hidup, maka mujizat-mujizat yang Dia lakukan 2.000 

tahun yang lalu akan kita alami. Orang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli 

mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir dan kepada orang-orang 

miskin diberitakan kabar baik. 

 

MUJIZAT PENUAIAN  

Pesan Tuhan memasuki tahun 2017 adalah “Tahun 2017 adalah Tahun Mujizat 

Penuaian.”  

Arti Mujizat Penuaian adalah: 

1. Penuaian jiwa melalui mujizat 

2. Penuaian berkat melalui mujizat 

3. Penuaian mujizat 

4. Menuai apa yang kita tabur secara mujizat.  

5. Tuaian di bumi adalah murka Allah (Why 14:14-20) 

 

TAHUN AYIN ZAYIN (5777) 

Menurut Kalender Yahudi 03 Oktober 2016 - 20 September 2017 adalah Tahun Ayin 

Zayin.  

Arti Tahun Ayin Zayin (5777) adalah: 

1. Tahun Penuaian 

Ini adalah tahun penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus 

datang untuk kali yang kedua.  

2. Tahun Pedang 

Salah satu arti daripada pedang adalah penghukuman. Bagi dunia pedang Tuhan 

berbicara tentang penghukuman atas dunia, tetap bagi gereja-Nya pedang Tuhan berbicara 

tentang proses pemurnian. 

3. Tahun Peperangan 

Penuaian jiwa terjadi di tengah-tengah tahun peperangan secara fisik maupun 

secara rohani. 

4. Tahun penyembahan 

Penuaian jiwa terjadi ditengah-tengah penyembahan umat-Nya. Gereja perlu 

banyak melakukan doa, pujian dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan 

malam. Jika Tuhan memberikan kepada kita goncangan, maka kita patut bersyukur karena 

jika terjadi goncangan maka gereja akan berdoa.  

 

TUHAN YESUS MENAMPAKKAN DIRI KEPADA MURID-MURIDNYA 

Setelah Tuhan Yesus bangkit dan hidup, maka selama 40 hari Dia mengunjungi lebih 

dari 500 orang untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Dengan disaksikan oleh murid-

murid-Nya, Tuhan Yesus naik ke sorga.  



Pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya adalah Kis 1:8 “Tetapi kamu akan 

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

Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.” 

 

Yerusalem bisa diartikan keluarga, Yudea bisa diartikan orang-orang seiman, dan 

Samaria bisa diartikan orang-

orang yang tidak seiman dan 

sampai ke ujung bumi. Karena 

itulah maka Saudara harus 

menjadi saksi Yesus.  

Setelah Tuhan Yesus naik 

ke sorga, murid-murid-Nya 

berkumpul di kamar loteng 

(upperoom). Ada sekitar 120 

orang murid yang berkumpul 

disana padahal Tuhan Yesus 

mengunjungi lebih dari 500 

murid-murid-Nya.   

Tuhan Yesus berpesan 

kepada mereka, “Kamu jangan 

meninggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi.” 

Saat itu Tuhan Yesus berbicara kepada 500 orang lebih, dan hanya 120 orang yang 

meresponi. Berarti kurang dari 25%. Biarlah kita termasuk orang yang 25% itu.   

Apa yang dilakukan para murid pada saat itu? Mereka bertekun dengan sehati 

dalam doa bersama-sama menunggu janji Tuhan yaitu kuasa dan Roh Kudus dicurahkan. 

Setelah mereka berdoa selama 10 hari, pada Hari Raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari 

langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah 

seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka 

penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa 

lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Setelah itu 

mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk menuai jiwa-jiwa.   

 

PENTAKOSTA 

1. Pentakosta Pertama 

Pentakosta yang pertama terjadi 2.000 tahun lalu di kamar loteng Yerusalem. Dalam 

tempo 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu menjadi Kristen. Ini 

sungguh dahsyat. Sekalipun gereja pernah mengalami masa kegelapan selama 1.000 tahun, 

namun setelah itu gereja mulai dibangkitkan kembali. 

 

2. Pentakosta Kedua 



Seorang hamba Tuhan berkulit hitam yang bernama William Seymour. Ia mencatat 

sejarah besar melalui peristiwa Asuza Street pada tahun 1906. Saat ini data kekristenan di 

seluruh dunia ada sekitar 30%. Yang menarik dari 70% orang Kristen yang ada 30%-nya 

dimenangkan mulai abad 20 yaitu tahun 1990-an.  

William Seymour pernah bernubuat “Tuhan berkata: Setelah 100 tahun, Aku akan 

mencurahkan Roh-Ku - ‘Shekinah Glory’ dengan double portion.”  

 

3. Pentakosta Ketiga 

Hari-hari ini kita sedang memasuki pentakosta ketiga. Jika pentakosta pertama 

dahsyat, pentakosta kedua lebih dahsyat maka pentakosta yang ketiga akan lebih dahsyat 

lagi. Kita sedang memasuki masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum 

Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua.  

 

KEDATANGAN TUHAN YESUS UNTUK KALI YANG KEDUA 

Sekarang Tuhan Yesus ada di sorga duduk di sebelah kanan Allah bapa, Dia 

memberikan pesan kepada gereja-Nya bahwa Kedatangan-Nya untuk kali yang kedua itu 

sudah sangat-sangat dekat.  

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

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

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

tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyong-song Tuhan di 

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

17) 

 

TANDA BAHWA TUHAN YESUS AKAN SEGERA DATANG  

1. Seruan Penghulu malaikat 

a. Suara sangkakala yang menggelegar. 

Seruan penghulu malaikat itu sudah dimulai dari sekarang. Dan suara itu semakin 

hari semakin keras. Jika suara itu sudah sangat keras berarti kedatangan Tuhan Yesus itu 

sudah... sangat... sangat dekat. 

 

b. Seruan penginjilan.  

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

ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan 

kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, dan ia berseru dengan suara nyaring: 

"Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakiman-Nya, dan 

sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air.” (Why 

14:6-7) 

Ini adalah seruan malaikat menginjil. Banyak orang akan dikunjungi oleh malaikat 

dan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus.  



“Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata: “Sudah 

rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan 

anggur hawa nafsu cabulnya.” (Why 14:9) 

Saudara, disini dikatakan Babel bukan ‘akan rubuh’ tetapi ‘sudah rubuh.’ Dalam 

menyampaikan nubuatan, seringkali Tuhan berbicara dalam bentuk lampau. Ketika Tuhan 

berkata kepada Yosua, “Aku sudah menyerahkan Yerikho kepadamu...” sebenarnya pada saat 

mengucapkannya, Yerikho masih belum jatuh ke tangan bangsa Israel, tetapi dalam 

pandangan Tuhan, hal itu sudah terjadi.  

Babel melambangkan seluruh dunia politik, agama, dan dunia perdagangan pada 

akhir zaman, dan ini yang mengendalikan adalah iblis. Dan itu semua Tuhan katakan 

“Sudah rubuh.” Kalau ada orang percaya yang masih lebih tertarik pada dunia ini, maka itu 

adalah salah besar. Sebab itu semua sudah rubuh! 

Why 18 menuliskan bahwa Babel itu hanya dalam tempo satu jam akan habis. Dan 

kita sekarang ini sedang menuju pada satu proses seperti itu. Berita ini akan terus 

digaungkan, seluruh malaikat berseru “Sudah rubuh... sudah rubuh...” Dan mereka yang 

lebih mengasihi dunia ini namanya tidak akan tercantum di kitab kehidupan (Why 14:9-11) 

dan akan mengalami siksaan diakhir jaman. Bahkan bagi mereka yang namanya tidak 

terdapat di dalam Kitab Kehidupan, maka mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka 



bersama-sama iblis, Antikristus, nabi palsu, dan semua orang yang menggunakan angka 

Antikristus.  

 

Musim yang ekstrim  

Saat ini kita sedang memasuki tahun pedang. Arti pedang salah satunya adalah 

musim yang ekstrim. II Kor 13:11b “usahakanlah dirimu supaya sempurna.” Apa yang 

dimaksud dengan sempurna? Sempurna artinya menjadi serupa dengan Kristus.  

Saudara harus mempunyai sikap hati yang ekstrim. Kalau Saudara tidak memiliki 

sikap hati yang ekstrim, tidak mungkin kita menjadi sempurna. Ekstrim dalam hal apa? 

a. Mengejar Tuhan. 

b. Dalam berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. 

c. Dalam membaca Alkitab 

d. Dalam mendeklarasikan firman-Nya. 

e. Dalam menaati kepada Tuhan kalau Dia sudah berbicara.  

Hari-hari ini Firman Tuhan yang diberitakan memang keras. Sekalipun mengandung 

penghiburan tapi ada juga teguran dan pemberitaan tentang sorga dan neraka. Tapi ini 

adalah baik, Jika diterima dengan respon benar maka pemberitaan Firman Tuhan justru 

akan membawa pertobatan. Saat ini kita memang sedang dipersiapkan untuk menjadi 

mempelai Kristus, tapi kita juga sedang dipersiapkan  menjadi prajurit Kristus. Oleh sebab 

itu terkadang kita juga akan menerima didikan Tuhan yang keras.   

Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Laodikia, “Kamu jemaat yang suam-suam 

kuku. Lebih baik kamu dingin atau panas, karena kalau kamu suam-suam kuku, aku akan 

memuntahkan engkau dari mulutku.” Ini adalah teguran yang keras, sebab kita harus 

sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan kompromi dengan dunia ini. Kita tidak boleh 

berada di tengah-tengah, panas atau dingin, pilih dunia atau Tuhan Yesus!  

  

2. Sangkakala Allah berbunyi 

a. Diseluruh dunia orang mulai meniup sangkakala semakin lama semakin keras. 

b. Menguduskan diri dan hidup kudus (Kel 19) 

c.  Banyak orang Kristen yang gemetar. Luk 21:25-27)   

 

SEMBOYAN NAFIRI (Bil 10:1-10) 

Berikut adalah arti dari ditiupnya nafiri bagi kita: 

A. Mengumpulkan umat Israel 

Hari-hari ini Tuhan sedang mengumpulkan umat-Nya dengan berbagai macam cara, 

baik dengan cara enak maupun tidak enak, termasuk mereka yang belum percaya kepada-

Nya Dia panggil dengan caranya sendiri.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagi kita yang sudah percaya, Tuhan panggil kita untuk lebih lagi sungguh-sungguh 

dengan Tuhan.  

“Kita tahu sekarang, bahwa Allah 

turut bekerja dalam segala sesuatu 

untuk mendatangkan kebaikan bagi 

mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi 

mereka yang terpanggil sesuai dengan 

rencana Allah.” (Rm 8:28) 

 

B. Menyuruh laskar-laskarnya atau 

prajurit-prajuritnya untuk 

berangkat.  

“Karena itu pergilah, jadikanlah 

semua bangsa murid-Ku dan baptislah 

mereka dalam nama Bapa dan Anak dan 

Roh Kudus, dan ajarlah mereka 

melakukan segala sesuatu yang telah 

Kuperintahkan kepadamu. Dan 

ketahuilah, Aku menyertai kamu 

senantiasa sampai kepada akhir zaman.” 

(Mat 28:19-20) 

Definisi DNA gereja kita adalah Restorasi Pondok Daud yang berbicara tentang 

prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, 



dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam dan melaku-kan kehendak Tuhan 

pada zaman ini.  

Sekaranglah saatnya prajurit Tuhan untuk berangkat menjarah jiwa-jiwa bagi 

Kristus.  

Sebagai prajurit Tuhan, ada hal yang kita harus perhatikan: Ketika Yosua disuruh 

oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Tuhan berkata, “Kamu 

jangan mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, sebab pada saat 

engkau mengambilnya, maka engkau akan celaka.” Tetapi ada seorang yang bernama 

Akhan yang melanggar apa yang dikatakan oleh Tuhan dan itu membuat Tuhan murka. 

Bagaimana respon Tuhan melihat hal ini? 

1. Tuhan membuat Bangsa Israel ‘menjadi bodoh’. 

Pada saat mereka akan menyerang kota Ai, mereka mengirim pengintai, dan 

pengintainya ini dibuat bodoh oleh Tuhan. Karena hal sepele, mereka lupa untuk bertanya 

kepada Tuhan.  

 

2. Tuhan memberikan masalah yang tidak lazim 

Ternyata apa yang mereka lakukan salah! Ketika mereka berperang membuat 36 

orang meninggal dan mereka pun lari dikejar oleh tentara Ai. Yosua dan semua orang 



menjadi tawar hati yang luar biasa. Lalu Yosua dengan para tua-tua, mereka sujud di 

hadapan Tabut Allah sampai petang sambil menaburkan abu di atas kepalanya. 

Tuhan langsung menjawabnya “Karena ada dosa yang disembunyikan maka kamu 

harus mencarinya. Aku sudah memerintah-kannya tetapi ada yang melanggarnya.” 

Pelajaran apa yang didapat dari peristiwa ini? 

a. Jangan menyembunyikan dosa.  

b. Tuhan akan memberikan masalah yang tidak lazim. Prajurit Tuhan harus peka terhadap 

setiap masalah yang datang.  

 

C. Tiuplah Nafiri pada waktu kesesakan. 

Apabila kamu maju berperang melawan musuh yang menyesakkan, tiuplah nafiri, 

supaya kamu diingat di hadapan Tuhan, Allahmu dan diselamatkan dari pada musuhmu. 

Artinya, sekalipun kita meng-alami kesesakan, tapi kita harus ingat pada perintah Tuhan 

dan tetap melakukannya.  

 

D. Tiuplah Nafiri pada waktu kamu bersukaria 

 Biasanya orang yang sedang dalam kesusahan itu mudah untuk mengikuti firman 

Tuhan. Tapi saat Tuhan sudah mengangkat kesusahannya seperti pada saat mendapat 

kemenangan dan saat bersukaria, manusia cenderung lupa kepada Firman. Tapi Tuhan 

ingin dalam keadaan apapun kita tetap mengikut Tuhan. 

 

Hari-hari ini Tuhan sudah memberikan tanda kedatangannya untuk kali yang kedua 

melalui 2 hal, yaitu seruan penghulu malaikat dan sangkakala Allah berbunyi . Semakin 

keras suaranya maka semakin dekat Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Amin. (SH.) 

 

Pesan Gembala Pembina Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo 

 

 

 

 

 

 

 

 



TANDA  AKHIR ZAMAN 
Yang Sedang Tergenapi Dari Kitab Wahyu 

Bagian – 1 

 

Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, 

dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat.  

Wahyu 1 :3  

  Hari-hari ini salah satu tuntunan Tuhan bagi gereja kita melalui Gembala Pembina 

adalah untuk banyak membaca kitab Wahyu. Tuntunan ini diberikan untuk menyadarkan 

kita bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali sudah sangat-sangat 

dekat.  

Memang benar, jika kita membaca dan mempelajari kitab Wahyu, maka kita akan 

mendapati bahwa mayoritas tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang ditulis di kitab ini 

telah dan sedang tergenapi. Itu artinya dengan membaca kitab Wahyu, kemudian melihat 

keadaan disekitar kita maka kita akan mengerti bahwa kita memang sudah berada di akhir 

dari akhir zaman. Tanda-tandanya begitu nyata. Sekalipun Tuhan memberikan peringatan 

dan tanda kedatangan-Nya di banyak kitab dalam Alkitab, namun hanya melalui kitab 

Wahyu saja kita akan tercengang bahwa ternyata penggenapan tanda-tanda kedatangan-

Nya sudah sangat nyata.  

Berikut adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang kitab Wahyu tulis 

dan penggenapannya sudah dan sedang tergenapi: 

1. MENGERINGNYA SUNGAI EFRAT  

“Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, 

sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari 

sebelah timur.” (Why 16:12) 

Ini adalah satu-satunya ayat di Perjanjian Baru (PB) yang menulis tentang sungai 

Efrat. Bersama sungai Tigris, Sungai Efrat adalah sungai besar di Mesopotamia. Saat ini 

melingkupi negara Turki, Suriah, dan Irak. Sungai ini mengalir sepanjang 2.781 km dari 

hulunya di kota Anatolia, Turki kemudian mengalir ke Suriah, Irak dan kemudian bermuara 

di Teluk Persia Irak. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disepanjang sejarah kuno, sungai Efrat sangatlah berpengaruh bagi kehidupan di 

sepanjang aliran sungainya. Bersama sungai Tigris Utara dan sungai Nil di Mesir, sungai 

Efrat telah menciptakan Daerah Bulan Sabit Subur di tengah-tengah tandusnya daerah 

Timur Tengah. Dengan debit airnya yang besar, selama ribuan tahun sungai Efrat telah 

menghidupi banyak orang, mengairi banyak lahan pertanian, mendukung jalur transpor-

tasi yang menghidupkan perekonomian, dan melahirkan peradaban-peradaban besar. 

Hampir semua peradaban di Mesopotamia, seperti peradaban Sumeria, muncul di Daerah 

Bulan Sabit Subur ini.  

Sungai Efrat sangatlah terkenal dan tidak pernah “mati”. Namun suatu waktu, 

Alkitab mengatakan bahwa sungai itu akan mengering sehingga orang bisa melaluinya. 

Alkitab mengatakan bahwa mengeringnya sungai Efrat ini adalah sebagai jalan datangnya 

tentara yang besar dari daerah Asia Timur yang akan turut serta menyerang Israel dalam 

perang Harmagedon. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sungai besar ini bisa 

mengering?  

Setidaknya ada dua pengertian tentang pengertian bagaimana mengeringnya sungai 

Efrat ini, yaitu: Pengertian secara fisik, dan pengertian secara politik: 

A.  MENGERINGNYA SUNGAI EFRAT SECARA FISIK. 

Pada saat ini, sungai Efrat melintasi tiga negara, yaitu: Turki, Suriah, dan Irak. Sebagai 

pemilik 90% mata air sungai, pada tahun 1982 pemerintahan Turki menyetujui proyek 

ambisius pembangunan kompleks bendungan pembangkit tenaga air yang diberi naman 

Proyek Anatolia Tenggara (Güneydoğu Anadolu Projesi, atau GAP). Dalam GAP ini akan 



dibangun 22 bendungan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan irigasi dan pasokan 

listrik Turki yang selama ini mereka impor dari Rusia dan Iran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahun 1983 bendungan terbesar proyek GAP yang bernama Bendungan 

Atartük akhirnya dibangun dan selesai pada tahun 1990. Untuk mengisi bendungan 

berkapasitas 27 miliar kubik ini, 

Turki kemudian menutup total aliran 

sungai Efrat selama 30 hari penuh. 

Selama masa pengisian tersebut, tidak 

ada setetes pun aliran air mengalir ke 

Suriah dan Irak. Situasi ini membuat 

gusar pemerintahan Suriah dan Irak 

kepada Turki, namun Turki berusaha 

meyakinkan mereka bahwa ini hanya 

sementara, sebab jika bendungan 

telah penuh maka mereka akan 

mengalirkan kembali aliran sungai 



Efrat seperti semula. Selain itu pemerintahan Turki juga berjanji bahwa proyek bendungan 

Atartük juga akan menjadi irigasi besar yang akan membantu Suriah dan Irak mengatasi 

banjir bandang sungai Efrat yang terjadi saat hujan datang. Pernyataan pemerintahan 

Turki ini sempat meredakan ketegangan antara ketiga negara tersebut. Namun setelah 

bendungan penuh, dan aliran air dibuka kembali, betapa terkejutnya rakyat Suriah 

menyaksikan bahwa debit air yang mengalir sangatlah berkurang dari debit sebelumnya. 

Dan ini menimbulkan “dendam” pemerintah Suriah terhadap Turki. Langkah awal tindakan 

kekecewaan pemerintah Suriah kepada Turki adalah dengan mendukung Partai Pekerja 

Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistanê atau PKK) di Turki. PKK adalah kelompok militan 

etnis Kurdi yang selama ini terlibat kontak senjata dengan pemerintahan Turki untuk 

mendirikan negara Kurdi merdeka di wilayah Turki Tenggara. Akibat keputusan Suriah 

tersebut, hingga kini PKK menjadi ancaman serius bagi rakyat Turki. Jika kita menyaksikan 

teror bom dan serangan-serangan terhadap warga sipil Turki yang terjadi hari-hari ini, 

selain dilakukan oleh ISIS Suriah, serangan-serangan itu juga diduga dilakukan juga PKK 

dukungan Suriah. Melihat perselisihan yang terjadi ini, akhirnya pada tahun 2010 Bank 

Dunia menghentikan pendanaan pembangunan proyek GAP Turki. Sampai Turki, Suriah, 

dan Irak dapat sepakat mengenai pembagian aliran air sungai Efrat. 

Lalu bagaimana dengan Irak? Masih adakah bagian air yang mengalir di sungai Efrat 

mereka? Jika Suriah saja yang lebih dekat dengan Turki mendapatkan bagian air sedikit, 

apa lagi Irak yang lokasinya sangat jauh dari Turki. Desa-desa di bagian selatan Irak, yang 

dulu menggantungkan hidupnya dari aliran sungai Efrat kini mulai mengalami kekeringan. 



Penduduk yang dulu tinggal di desa-desa di pinggir sungai Efrat mulai meninggalkan desa 

mereka. Itu dikarenakan air sungai semakin berkurang dan rawa-rawanya mulai 

mengering. 

Rakyat Irak sebetulnya masih beruntung, sebab mereka masih memiliki sungai 

Tigris di sebelah utara. Dan pemerintah Turki telah memberikan kompensasi kepada 

rakyat Irak dengan membangun tempat-tempat pengolahan air bersih untuk mengolah air 

sungai Tigris dan mengalirkannya ke daerah-daerah berdampak keringnya sungai Efrat. 

Namun karena perubahan iklim (climate change) yang melanda seluruh dunia termasuk 

Turki, mengakibatkan penurunan luas salju di pegunungan utara Turki sehingga membuat 

debit air sungai Tigris juga berkurang. Dampaknya, rakyat Irak tetap menggunakan sisa-

sisa air sungai Efrat, dan jika musim kemarau panjang melanda, seperti yang terjadi di 

tahun 2013, maka rakyat Irak-lah yang sangat mengalami kerugian. 

Jika kita melihat bagaimana Turki paling banyak menerima “getah” serangan teror 

dari bangkitnya ISIS Irak, itu juga tidak bisa terlepas dari dendam sebagian rakyat Irak 

terhadap Turki perihal air sungai Efrat. Mereka sedang terlibat “perang air” atau “water 

conflict” antara Turki dengan Suriah dan Irak. 

Salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang ditulis di kitab Wahyu adalah 

mengeringnya sungai Efrat. Dari penjelasan di atas, bagaimana secara fisik kita dapat 

melihat bahwa hari-hari ini debit air sungai Efrat terus berkurang akibat dibangunnya 



bendungan-bendungan di negara Turki mem-buktikan bahwa nubuat tentang mengering-

nya sungai Efrat sedang tergenapi.  

Jadi, jika hari-hari ini kita menyaksikan bagaimana sungai Efrat mulai mengering, 

itu artinya waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat singkat. Proses 

pengeringan sungai Efrat adalah peringatan yang ditulis di kitab Wahyu agar kita berjaga-

jaga, tanda-tanda kedatangan-Nya sudah sangat nyata. Sungai Efrat sudah mulai 

mengering! 

B. MENGERINGNYA SUNGAI EFRAT SECARA POLITIK. 

Pada tahun 90-an Masehi yang lalu, rasul Yohanes yang sedang berada di pulau Patmos 

diberikan Tuhan sebuah penglihatan tentang apa yang akan terjadi di akhir jaman. Dalam 

penglihatan itu, rasul Yohanes melihat bahwa ada seorang malaikat, yaitu malaikat 

keenam, menumpahkan cawan ke atas sungai Efrat sehingga mengeringlah sungat besar 

itu, untuk mempersiapkan jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah Timur. Mereka 

adalah tentara dalam jumlah besar yang datang ke Timur Tengah untuk menyerang Israel 

dalam perang Harmagedon.  

Setelah sekitar 2.000 tahun nubuat itu ditulis, kini kita dapat melihat bagaimana 

perkembangan teknologi persenjataan negara-negara di dunia ini, termasuk 

perkembangan militer di negara-negara Timur. Dengan diciptakannya alat-alat 

transportasi militer yang canggih seperti pesawat kargo berkapasitas besar, tank dan 

panzer amphibi pengangkut tentara yang mampu melewati segala medan termasuk air, 

perahu-perahu karet, dan teknologi jembatan bailey yang hanya memerlukan waktu yang 

singkat dirakit untuk kemudian bisa dilewati oleh ribuan tentara, tank dan semua 

perlengkapannya menyeberang sungai. Akhirnya menimbulkan pertanyaan: Mengapa 

sungai Efrat harus dikeringkan? Bukankah saat ini adalah sangat mudah untuk 

memobilisasi kekuatan militer suatu negara ke negara lain termasuk dalam hal 

menyeberang sungai? Dunia militer sudah memiliki semua teknologi untuk menye-berang 

sungai! 



Nubuatan yang tertulis di Alkitab mencakup banyak kemungkinan, mungkin itu 

mengandung arti secara jasmani/fisik, mengandung arti secara rohani, menunjuk kepada 

para pemimpin negara, atau berbicara tentang situasi politik. Termasuk pada waktu rasul 

Yohanes melihat tentang mengeringnya air di sungai Efrat mungkin itu berupa metafora 

atau kiasan. Untuk mengerti apa maksud kiasan yang dimaksud tentu kita harus kembali 

kepada Alkitab secara keseluruhan. Berikut penjelasannya:    

Dalam Wahyu 17:1, kata “air” ternyata melambangkan orang banyak atau penduduk. 

Jadi perairan sungai Efrat adalah kumpulan orang banyak atau penduduk di negara-negara 

yang tinggal disekitar sungai Efrat. Suatu saat, yaitu diakhir zaman, negara-negara ini akan 

“mengering” untuk mempersiapkan jalan bagi tentara dari negara-negara Asia Timur. Lalu 

untuk mengerti kata “mengering”, maka kita bisa melihatnya di Yehezkiel 37 tentang 

“Lembah tulang-tulang kering”. Di pasal ini, secara roh nabi Yehezkiel diperlihatkan 

seluruh suku Israel telah dibuat-Nya “mengering” akibat dosa-dosa mereka. Saat secara roh 

Israel terlihat sebagai “tulang-tulang yang kering” itu bukan berarti orang-orang Israel 

secara jasmani terlihat “kering” akibat tidak makan atau kekurangan air. Melainkan ini 

berbicara tentang Israel secara politis, yaitu tentang kerajaan Israel telah hancur karena 

Allah mengizinkan bangsa asing menaklukkannya. Itu mencakup digulingkannya 

pemerintahan dan para pemimpinnya, terseraknya sebagian besar penduduk Israel ke 

bangsa-bangsa lain untuk menjadi budak, tawanan, atau menjadi orang asing tanpa 

pengharapan. Jadi kata “kering” berarti keadaan negara/bangsa/ kerajaan yang hancur, 



tanpa pengharapan, tanpa pemimpin yang pasti, dan tidak memiliki kekuatan lagi akibat 

konflik dari dalam atau penaklukkan bangsa asing. 

Dari penjelasan kata “air” di Why 17:1 yang berarti “orang banyak” atau “pen-duduk”, 

dan kata “kering” di Yeh 37 suatu bangsa yang ditaklukkan oleh bangsa lain sehingga tidak 

memiliki kekuatan lagi. Maka dapat disimpulkan bahwa arti dari “dilempar-kannya cawan 

ke sungai Efrat sehingga mengering agar raja-raja dari Timur dapat melewatinya” adalah: 

Suatu hari, yaitu di akhir zaman, murka Allah akan turun ke negara-negara di sekitar 

sungai Efrat yang mengakibatkan negara-negara tersebut tidak lagi memiliki kekuatan atau 

berada dibawah kekuasaan negara lain sehingga negara-negara dari Timur dapat melewati 

batas negara-negara tersebut tanpa masalah, dengan maksud untuk datang ke Tanah 

Perjanjian, yaitu Israel.  

MENGERINGNYA “DAERAH BULAN SABIT SUBUR” 

Sejak dahulu kala, negara-negara di Daerah Bulan Sabit Subur terbiasa dengan 

peperangan, sehingga negara-negara tersebut merupakan negara-negara yang kuat. 

Dengan dukungan dana dari sumber minyak mentah yang berlimpah dan dipimpin oleh 

diktator-diktator yang disegani, maka sulit sekali membayangkan jika negara-negara itu 

bisa hancur. Namun kenyataan berkata lain negara-negara di daerah tersebut satu per satu 

hancur, diawali dengan blunder Irak saat memutuskan untuk menginvasi Kuwait di tahun 

1990. Invasi ini akhirnya memicu serangan militer negara-negara sekutu kepada Irak 

melalui Perang Teluk I. Setelah melewati perang 50 hari (15 Januari - 3 Maret 1991) Irak 

mengalami kekalahan telak. Tapi itu bukan kejatuhan Irak, negara ini masih berdiri dan 

pemimpin mereka masih berkharisma. Tapi waktu berjalan, akibat biaya perang yang 

besar, embargo per-dagangan PBB, dan hutang luar negeri yang menumpuk menjadikan 

Irak menjadi negara yang bangkrut dan gagal. Irak mengalami hiperinflasi, kemiskinan, dan 

penduduknya kekurangan gizi. Namun yang paling parah adalah tuduhan negara-negara 

sekutu, sebagai pihak yang menang perang, bahwa Irak menyembunyikan senjata 

pemusnah masal, mengembangkan senjata nuklir, melakukan pelanggaran hak asasi 

manusia terhadap kaum minoritas, terlibat berbagai aksi teror global, dan dicap sebagai 

ancaman bagi Timur Tengah.  

Puncak kehancuran Irak adalah ketika AS mendapat serangan 11 September 2001. 

Dari hasil investigasi, Irak dituduh terlibat dalam serangan ini dan memicu penggunaan 

kembali kekuatan militer sekutu terhadap Irak dalam Perang Teluk II. Setelah itu, Irak 

hancur total, dan pemimpinnya, Saddam Husein, ditangkap dan dihukum mati. Tanpa 

pemimpin yang berkharisma, tanpa pemerintahan, dan akibat keadaan rakyat yang miskin, 

akhirnya Irak menjadi negara yang kacau. Pemberontakan kelompok-kelompok sektarian 

yang dulu ditekan kemudian muncul dan meluas sehingga memperparah keadaan Irak, 

sampai hari ini. 



Belum juga beres masalah Irak, dunia dikejutkan dengan munculnya gelombang 

revolusi unjuk rasa dan protes di negara-negara Arab yang kemudian dikenal dengan  

nama “Arab Spring”.  

Peristiwa ini dimulai pada tanggal 17 Desember 2010 oleh bangkitnya aksi 

demonstrasi, pemberontakan, dan revolusi di Tuniasia. Aksi ini muncul akibat bosannya 

rakyat Tunisia dipimpin oleh seorang diktator, merajalelanya praktek korupsi, 

kemisikinan, kesenjangan 

sosial, dan kerinduan mereka 

menjadi negara maju yang 

liberal namun tetap agamis 

seperti negara Turki. Namun 

yang mengherankan adalah 

aksi ini ternyata menjalar ke 

negara-negara lain di Timur 

Tengah, 11 hari kemudian 

terjadi di Aljazair, kemudian 

di Yordania (14 Jan 2011), 

Oman (17 Jan), Mesir (25 Jan), 

Yaman (27 Jan), Djiboti (28 

Jan), Sudan (30 Jan), Bahrain 



(14 Feb), dan Libya (17 Feb). Aksi yang terjadi di Libya cukup parah, mengakibatkan 

terbunuhnya pemimpin diktator mereka Muammar Gaddafi. Kini keadaan Libya tidak jauh 

berbeda dengan Irak. Setelah Libya, aksi berlanjut ke negara Kuwait (19 Feb), Maroko (20 

Feb), dan kemudian ke Suriah pada tanggal 26 Jan 2011.  

Aksi yang terakhir, yaitu yang terjadi di Suriah adalah aksi yang terparah. Akibat 

gerakan sipil yang tadinya hanya aksi ketidakpuasan terhadap pemerintah Bashar Al-Assad 

akhirnya berubah menjadi Perang Saudara Suriah dengan skala penuh. Seperti halnya Irak 

dan Libya, Suriah sedang menuju kehancuran total. Pemerintahan terpecah, banyak 

anggota militernya membelot menjadi lawan pemerintahan, bangkitnya kelompok-

kelompok ekstrim, perang saudara, aksi pemusnahan etnis, kemunculan ISIS, pengungsian, 

dan kehancuran infra-struktur terjadi dimana-mana. Suriah kini tidak memiliki kekuatan 

lagi dan membuka lebar-lebar negaranya bagi segala bantuan dari luar negeri termasuk 

bantuan militer.  

Yang menarik dari 

munculnya aksi revolusi Arab spring 

adalah bahwa saat aksi tersebut 

selesai, negara-negara yang 

megalaminya berangsur-angsur 

pulih tapi tidak dengan negara-

negara yang berada di daerah yang 

dulu disebut sebagai Daerah Bulan 

Sabit Subur, yaitu Irak, Suriah, Libya, 

dan Mesir. Dua diantaranya adalah 

negara atau penduduk yang berada 

di sekitar sungai Efrat, yaitu Irak dan 

Suriah, dan kedua negara ini 

mengalami dampak yang paling 

parah. Suatu kebetulankah?  

Daerah Bulan Sabit Subur 

sudah dan sedang “mengering”, 

untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya negara-negara dari Asia Timur datang ke 

tanah Israel dalam perang Harmagedon. Nubuatan kitab Wahyu sudah dan sedang 

tergenapi terus. Itu artinya bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat! 

BERSAMBUNG. (VS.) 

Pustaka:  
- Julia Harte - “Drought and dams in Biblical garden of Eden” (2013); National Geographic Young 

Explorers. 

-Wikipedia, https://en.wikipedia.org/ 



MEMASUKI MUSIM YANG EKSTRIM 

Selama bulan April yang lalu kota Bandung dilanda beberapa kali hujan es, yaitu 

hujan yang disertai angin kencang dan butiran-butiran es yang sangat-sangat jarang terjadi 

sebelumnya. Mengapa kota bandung bisa dilanda oleh hujan es?  

Menurut Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer Lapan Bandung yang dikutip dari 

Kompasiana1 hujan es yang terjadi di kota Bandung terjadi akibat perubahan iklim. 

Umumnya musim kemarau dikota Bandung terjadi sekitar bulan Maret-April dan musim 

penghujan dimulai bulan bulan September-Oktober, tapi apa yang terjadi sekarang? Akibat 

perubahan iklim global, hingga bulan Mei kota Bandung masih mengalami turunnya hujan 

dengan intensitas yang besar. Itu berdampak pada perubahan suhu yang ekstrim. Hari yang 

dimulai dengan suhu panas namun dalam waktu yang sangat singkat berkumpulah awan 

yang bertumpuk-tumpuk, atau awan Cumulonimbus (Cumulus =tumpukan, Nimbus=awan 

badai) yang kemudian menghasilkan/menyimpan air yang sangat banyak (sehingga akan 

menghasilkan hujan lebat), es (menghasilkan hujan es), listrik (menghasilkan petir), dan 

badai (menghasilkan angin). Jadi kota Bandung memasuki musim yang ekstrim, akibat 

perubahan iklim global. Tapi kota Bandung hanya salah satu dari daerah di Indonesia yang 

megalami dampak dari cuaca ekstrim. Daerah-daerah lain juga mengalami hal yang sama. 

Ada yang mengalami kekeringan yang hebat, hujan badai, longsor, gelombang tinggi di laut, 

kebakaran hutan, kabut asap, banjir bandang, dan sebagainya.  

 

IKLIM YANG EKSTRIM 

Perubahan iklim 

memang telah menjadi 

masalah global. Semua negara 

di dunia ini telah menyadari 

bahwa manusia sedang dalam 

bayang-bayang perubahan 

iklim global yang 

menghasilkan iklim yang 

ekstrim di seluruh daerah dan negara di belahan dunia ini. Apa dampaknya dari iklim yang 

ekstrim tersebut? Dampaknya akan ada keadaan yang ekstrim pula. Daerah yang 

mengalami kemarau akan mengalami kekeringan yang ekstrim, seperti dampak El Nino 

2016 yang memicu kekeringan dan kelaparan di Afrika. Sedangkan daerah yang mengalami 

hujan akan menerima curah hujan yang ekstrim sehingga mengakibatkan berbagai 

bencana, seperti: tanah longsor, banjir bandang, dan banjir berkepanjangan.  



Perubahan terjadi juga pada suhu. Di beberapa negara mengalami perubahan suhu 

yang ekstrim, Antartika yang seharusnya bersuhu dingin kini mengalami suhu yang hangat 

berkepanjangan sehingga banyak gletser yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air 

mulai mencair sehingga menimbulkan peningkatan tinggi air laut dunia. Tapi kebalikan 

dari itu di negara-negara yang seharusnya bersuhu panas tiba-tiba mengalami suhu dingin 

ekstrim hingga menghasilkan salju, seperti yang terjadi di padang gurun Mesir dan Arab 

Saudi baru-baru ini. Begitu juga pergeseran suhu yang ekstrim terjadi di Eropa bulan 

Januari 2017 yang lalu (January 2017 European cold wave2), dimana Eropa mengalami 

musim dingin yang lebih lama dan terdingin di sepanjang sejarah. Musim dingin Eropa ini 

mengakibatkan 61 orang tewas, salju tebal, banjir (akibat mencairnya es yang tebal), dan 

gelombang tinggi di laut. 

POLITIK YANG EKSTRIM 

Selain menghadapi perubahan iklim yang ekstrim, dunia juga ternyata menghadapi 

situasi politik yang ekstrim. Politik memang dinamis. Namun dalam 20 tahun ke belakang 

saja, dunia mengalami situasi politik yang ekstrim seperti yang belum pernah terjadi 

sebelumnya. Pasca peristiwa serangan menara kembar WTC di New York, AS pada tanggal 

11 September 2001, dunia berubah total. Kemudian disusul dengan bangkitnya gelombang 

Arab Spring di negara-negara Timur Tengah tahun 2010 yang lalu, kemudian munculnya 

konflik Suriah, bangkitnya ISIS, terjadinya serangkaian aksi terorisme di seluruh dunia, dan 

arus pengungsi yang besar dari negara-negara bertikai di Timur Tengah dan Afrika ke 

Eropa sangat berdampak besar bagi perubahan perpolitikan dunia menuju keadaan yang 

ekstrim.  



Thomson Reuters Foundation dan 15 organisasi bantuan terkemuka di dunia 

memprediksi dunia akan membara3 dan mengalami situasi yang ekstrim. Dan terbukti, di 

tahun 2016 dan 2017 saja intensitas aksi terorisme di seluruh dunia semakin meningkat, 

yang kemudian meningkatkan aksi solidaritas dan ditabuh-nya genderang perang melawan 

terorisme. Para pemimpin negara yang terkena aksi terorisme tidak tinggal diam, mereka 

kemudian membalas dengan serangan militer, kebijakan-kebijakan baru, atau embargo. 

Dan ini tidak akan pernah selesai, sebab manusia akhirnya saling membalas dan kemudian 

meningkatkan suhu politik dunia kepada suhu yang paling ekstrim. Tidak ada kedamaian 

lagi di dunia ini.  

 

PAHAM YANG EKSTRIM 

Paham yang ekstrim juga sudah bangkit. Paham yang ekstrim adalah keyakinan 

yang sangat kuat terhadap suatu pandangan yang melampaui batas kewajaran. Bagaimana 

hari-hari ini kita dengan mata kepala kita sendiri menyaksikan munculnya kelompok-

kelompok ekstrim yang saking ekstrimnya mereka sanggup membunuh dan melakukan 

teror bunuh diri (Yoh 16:2). Namun di sisi lain kita juga bisa melihat munculnya kelompok 

eksrim lainnya yang tidak memiliki keyakinan sama sekali. Ini adalah kelompok orang yang 

Alkitab sebut sebagai orang-orang yang tidak mempedulikan agama (II Tim 3:2). Tidak 

beribadah, hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan saja, dan tidak 

mempercayai keberadaan sang pencipta. Mereka adalah orang yang mengagumi “Apple” 

sebagai karya agung atau masterpiece dari ciptaan manusia dibidang teknologi, namun 

menganggap “manusia” hanya sebagai hasil evolusi, seleksi alam, dan mengingkari adanya 



Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengidolakan manusia, artis, politikus, teknologi, 

mengagungkan benda, ilmu pengetahuan, ideologi, dan sangat membenci hal-hal rohani.  

Ini bukan hal yang normal, ini adalah tanda dari akhir jaman. Sebab kita sedang 

berada di musim yang ekstrim. 

BAGAIMANA SEHARUSNYA KITA MENGHADAPI MUSIM YANG EKSTRIM  

“Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.” (II Tim 

3:1) 

Saudara, Firman Tuhan sudah meng-ingatkan kita bahwa di hari-hari terakhir 

memang akan ada masa yang sukar. Kesukaran yang dimaksud adalah kesukaran disegala 

bidang. Ekonomi akan sukar, akibat cuaca yang ekstrim maka bahan makanan akan sukar 

didapat,  inflasi, berbagai bencana alam terjadi, perang, aksi terorisme, dan bahkan untuk 

beribadah pun akan sukar. Dan semua itu diakibatkan oleh keadaan yang ekstrim. Lalu 

bagaimana supaya kita dapat bertahan di masa yang sukar ini? Bagaimana kita bisa melalui 

musim yang ekstrim ini? Satu-satunya cara adalah dengan hidup ekstrim juga dengan 

Tuhan. Yaitu kita harus hidup “habis-habisan” dengan Tuhan dan “habis-habisan” 

meninggalkan kehidupan dunia dan dosa. Mengapa demikian? Sebab kita hidup di akhir 

zaman. Rasul Yohanes di kitab Wahyu menulis: 

“Barangsiapa yang 

berbuat jahat, biarlah ia 

terus berbuat jahat; barang-

siapa yang cemar, biarlah ia 

terus cemar; dan 

barangsiapa yang benar, 

biar-lah ia terus berbuat 

kebenaran; barangsiapa 

yang kudus, biarlah ia terus 

menguduskan dirinya!” 

(Why 22:11) 

 

 

Salah satu tanda akhir zaman adalah akan ada masa yang ekstrim. Yaitu terjadi 

perbedaan yang ekstrim antara orang benar dan orang jahat. Itu artinya orang yang jahat 

akan semakin ekstrim dalam hal kejahatan, tapi disisi yang lain keadaan tersebut akan 

menghasilkan orang benar yang akan semakin ekstrim dalam mengikut Tuhan. Akibat 

keadaan ekstrim yang terus menerus menekan, akhirnya menghasilkan orang-orang yang 



sepenuhnya mengandalkan 

Tuhan, artinya mereka akan 

menjadi ekstrim dalam 

mengikut Tuhan.  

Di akhir zaman 

Tuhan Yesus memang 

menuntut umat-Nya untuk 

menjadi ekstrim dalam 

mengikut-Nya. Itu artinya 

kita harus “habis-habisan” 

dalam mengikuti-Nya, melayani-Nya, dan dalam memegang teguh janji-janji-Nya. Ini 

penting, sebab kita hidup di musim yang ekstrim. Tuhan Yesus tidak mau melihat mereka 

yang memutuskan untuk berada di tengah-tengah, atau suam-suam kuku. Seperti Firman 

Tuhan kepada jemaat di Laodikia: 

“Aku tahu segala pekerjaanmu: engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah 

baiknya jika engkau dingin atau panas! Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak 

dingin atau panas, Aku akan memuntahkan engkau dari mulut-Ku.” (Why 3:15-16) 

Salah satu cara agar kita sanggup melewati musim yang ekstrim ini adalah dengan 

mempunyai sikap hati yang ekstrim dalam hal kerohanian. Itu mencakup berkomitmen 

untuk intim dengan Tuhan, hanya berharap kepada Dia, hidup kudus, dan berkomitmen 

untuk tetap setia kepada-Nya dalam keadaan apapun. Berikut adalah sikap yang Gembala 

Pembina4 ingatkan agar kita ekstrim dalam hal: 

1. Mengejar Tuhan. 

2. Dalam berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. 

3. Dalam membaca Alkitab 

4. Dalam mendeklarasikan firman-Nya. 

5. Dalam menaati kepada Tuhan kalau Dia sudah berbicara.  

Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, mungkinkah ada orang-orang yang mau 

ekstrim di akhir zaman ini? Bukankah kita hidup di masa di mana pengaruh dunia begitu 

hebat menyerang Gereja-Nya; kita juga hidup ditengah-tengah keadaan dunia yang sudah 

mirip dengan keadaan Sodom dan Gomora; kita hidup ditengah-tengah dunia yang 

materialisme, egois, dan tidak menghargai hal-hal yang bersifat rohani. Adakah orang-

orang yang masih mau memikul salibnya dan menjadi pengikut Tuhan yang ekstrim? 

Memang sulit, tapi perhatikan ayat berikut ini: 



“Tetapi di gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan 

menjadi tempat kudus;” (Obaja 1:17a)   

Kita bersyukur dengan nubuatan nabi Obaja 

ini. Sebab nabi Obaja melihat bahwa diakhir zaman 

ia melihat akan ada “orang-orang yang terluput”. 

Jumlah mereka tidak banyak (Mat 22:14) , tapi ada! 

Mereka adalah orang-orang yang ekstrim yang 

gaya hidupnya semakin hari semakin kontras 

dengan kehidupan orang-orang dunia. Mereka 

adalah para pengikut Kristus yang kehidupannya 

selalu diperbaharui dan mau mengikuti kegerakan 

dan aliran Roh Kudus. Mau ditegur, mau 

diubahkan, saling membantu sesama, dan setia 

mengikut Kristus sampai akhir hidup mereka. 

Boleh dikatakan mereka adalah Gereja-Nya yang 

kehidupannya serupa dengan kehidupan Gereja 

mula-mula.   

Keputusan ada ditangan kita! Apakah kita 

mau menjadi pengikut Kristus yang ekstrim, dan 

menjadi mempelai Kristus yang kudus di akhir zaman, atau kita malah ikut dengan keadaan 

dunia yang juga semakin hari akan semakin ekstrim dalam hal kejahatan dan ketidak 

pedulian akan hal-hal rohani dan ibadah. Kita juga tidak boleh berada di tengah-tengah. 

Sebab Tuhan Yesus segera datang. Dan Ia datang untuk menjemput mereka yang kedapatan 

hidup ekstrim dalam mengikut Dia, namun Ia juga akan datang untuk mengumpulkan 

mereka yang berlaku ekstrim dalam hal kejahatan. Mereka dikumpulkan untuk menerima 

penghukuman kekal di api neraka. Tuhan Yesus Memberkati. Amin ** 
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