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Tentang Pengarang: 

Pendeta Huang Chenguang lahir dan dibesarkan di Hong Kong. Di tahun 1995 lulus dari [Hong Kong 

Bethel Bible Seminary]. Pernah melayani di  gereja [Hong Kong Causeway Bay Baptist Church] dan gereja 

[Evangelical Free Church of China – Grace Church]. Sekarang menjadi konsultan pendeta di [Promise 

Christian Association] dan [Dawning Light Church], dan Direktur Jenderal di [Miracle Mission Fund]. 

Pendeta Huang sebelumnya bernama [Huang Jincheng], karena misi Israel pada tahun 2008 merubah 

nama menjadi [Chenguang], pada bulan 8 tahun 2009 keluarganya dikirim oleh Tuhan ke Israel dan 

migrasi menjadi misionaris.  Misi misionaris adalah tiga persiapan: [mempersiapkan jalan bagi Raja Mulia, 

mempersiapkan tempat bagi orang-orang Kristen Cina, dan terutama mempersiapkan orang] . Ini adalah 

jalan yang belum pernah dilalui oleh seorangpun, kami hanya bisa berani maju dengan mengandalkan 

Roh Tuhan, seperti Paulus mengatakan [Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang 

Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum 

Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan 

mereka yang hidup di bawah hukum Taurat;… Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, 

supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka.] (1 Korintus 9:20-22) 

Isteri Pendeta Huang Lihui lahir dan dibesarkan di Hong Kong. Tahun 1997, di [Hong Kong Bethel  Bible 

Seminary] telah menyelesaikan primer teologis ijazah sekolah malam. Awal bekerja di [Hong Kong 

Baptist University Library], setelah itu pada tahun 2006 mendirikan [Rainbow Parents & Kids Centre) , 

berkomitmen untuk membentuk kembali hubungan orang tua-anak Hong Kong, untuk mendapatkan 

kembali kepercayaan diri dan kreativitas anak-anak, membiarkan mereka hidup bahagia dan memiliki 

mimpi. Misinya adalah [Maka ia akan membuat hati bapa-bapa (ibu-ibu) berbalik kepada anak-anaknya 

dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya (ibu-ibunya)…] (Maleakhi 4:6). 

Pada tahun 2009 bersama suami, anak laki-laki dan perempuan, oleh Tuhan dikirim ke Israel, untuk 

mempersiapkan jalan bagi Raja Mulia. Tugas yang paling penting adalah untuk mempersiapkan orang-

orang, anak-anak kita untuk tumbuh sehat dan menjadi misionaris untuk memberitakan injil kepada 

orang Israel Ibrani. Yakin bahwa di masa depan akan ada lebih banyak anak-anak Cina tumbuh di Israel, 

mungkin generasi Yosua ini, untuk menyelesaikan kehendak Tuhan, untuk melihat sendiri kedatangan 

Tuhan. 
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Kata Pengantar Dari Penerbit 

 

[“Kamu inilah saksi-saksiku,” demikianlah firman Tuhan,” dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya 

kamu tahu dan percaya kepada-Ku dan mengerti, bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah 

dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi. Aku, Akulah Tuhan dan tidak ada juruselamat selain 

dari pada-Ku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya allah 

asing yang ada diantaramu. Kamulah saksi-saksi-Ku,” demikianlah firman Tuhan,”dan Akulah Allah. 

Juga seterusnya Aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tangan-Ku; Aku 

melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya?” ](Yesaya 43: 10-13) 

 

Dahulu, Tuhan telah memilih orang Israel sebagai saksi-Nya. 

 

Haleluya! Puji Mahakudus, Allah Israel! 

 

Sekarang, Dia telah memilih Pendeta Huang Chenguang dan keluarganya, menyatakan kepada 

mereka: [Kalian adalah saksi-Ku!], dan mengirim mereka ke tengah-tengah umatnya, untuk menjadi 

Yohanes Pembaptis yang baru, untuk mempersiapkan jalan bagi Raja Mulia, untuk menyiapkan umat 

yang layak bagi Tuhan, dan mempersiapkan tempat bagi orang-orang Kristen Cina! Kemudian, 

[Miracle Mission Fund] didirikan pada tahun 2009, Pendeta Huang dan keluarganya seperti Abraham 

modern, meninggalkan negaranya, rumah orang tuanya, memasuki tanah suci yang ditunjuk 

olehNya!  

 

Dahulu, Yosua memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan, sebelumnya menyerang Yerikho, dan 

harus melalui banyak perang! 

 

Haleluya! Puji Tuhan Nissi! 

 

Sekarang, Pendeta Huang dan keluarganya mau memasuki tanah suci untuk melayani, juga harus 

melalui  banyak ujian berat dan peperangan rohani! 

 

Dia memimpin Yosua mengalahkan Yerikho, juga memimpin Pendeta Huang dan keluarganya, 

mengalahkan semua ujian dan cobaan, demi mewujudkan Kemuliaannya, saksikan Kebesarannya! 

Seperti Dia katakan: [Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya?] 

 

Terima kasih karunia Tuhan! Memasuki Tahun 2015, adalah tahun ke 7 [Miracle Mission Fund] dan 

Pendeta Huang dan keluarganya melayani di tanah suci. 

 

Haleluya! Puji Tuhan semesta alam! 
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[…sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia.] 

(1Korintus 4:9) 

 

Dia menyusun naskah yang paling menarik untuk Pendeta Huang dan keluarganya, memanggil 

mereka untuk bersaksi, menikmati hidup di tanah suci, mempelajari Yudaisme, sejarah singkat 

Israel… disusun menjadi buku, melalui pengalaman mereka sendiri di tanah suci, menyatakan 

kemuliaan kuasa Tuhan dihadapan semua orang Cina di dunia ini, menjadi saksi nasib bangsa Israel 

dan Cina, juga menjadi saksi pengalaman rasul Paulus – [Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu 

apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan 

rahasia bagiku; baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan 

maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia – yang memberi 

kekuatan kepadaku.] (Filipi 4: 12-13) 

 

[Singa-singa muda kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, tidak kekurangan sesuatupun 

yang baik.] (Mazmur 34:10) 

 

Haleluya! Puji Tuhan! 

 

[Miracle Mission Fund] dan Pendeta Huang berserta keluarganya selalu melayani dengan sepenuh 

hati, bersandar kepada Tuhan, berterima kasih atas belas kasihan Tuhan! Seperti arti dari nama 

Inggrisnya – “MIRACLE”, kasih karunia dan mukjizat Tuhan telah mendampingi organisasi dan 

Pendeta Huang berserta keluarganya.  

 

Penerbitan buku ini tentu adalah sesuatu [kejaiban], semoga Roh Kudus mengurapi buku ini, dan 

memimpin setiap pembaca lebih dalam memahami kehendak Tuhan, mengambil bagian dari 

panggilan Tuhan, bersama membangun jembatan pelangi menuju Israel, mewujudkan panggilan dan 

janjian Dia. 

 

[yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusan-Ku dari negeri  yang 

jauh. Aku telah mengatakannya, maka Aku hendak melangsungkannya, Aku telah merencanakannya, 

maka Aku hendak melaksanakannya.] (Yesaya 46:11) 

 

 

        [Miracle Mission Fund] 

Pendeta Chen Zuobin, Isteri Pendeta Chen Liu Xiaoling 
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Kata Sambutan dari Pendeta Chen 

 

Ketika Pendeta dan isterinya menulis buku tentang catatan kesaksian ini, itu benar-benar tidak 

dapat dilakukan oleh tangan manusia, adalah tangan Tuhan yang memandu tangan mereka. Buku ini 

menjelaskan bagaimana mereka dipanggil oleh Tuhan, dikirim ke Israel untuk bekerja, ke [Jembatan 

Pelangi Israel] sebagai misi dan tujuan mereka. Dari hari pertama mereka sekeluarga berempat 

pindah, mereka setiap waktu menanggapi pikiran Tuhan, melalui peperangan rohani, tetapi juga 

melalui kemenangan dengan Tuhan. Mereka selalu setia untuk menyaksikan kuasa dan kemuliaan 

Allah. 

 

Mereka bukan karena untuk kehidupan, juga bukan karena untuk imigrasi, tetapi untuk misi dan visi 

Tuhan mereka berdiri di Israel. Mereka karena untuk mengikuti kehendak Allah, menyelesaikan misi 

dari Tuhan dan hidup dengan jujur. Mereka hidup di jalan Tuhan, kebenaran dalam hidup, 

keindahan kekudusan, takut akan Tuhan dan menyembah Tuhan. Dengan setia memuji Tuhan, 

memainkan simfoni kehidupan, untuk menyaksikan kemenangan dengan lagu-lagu dari nama suci 

Tuhan.  

 

2009 pesta terompet tahun baru Yahudi, kami berkenalan dengan pasangan pendeta Huang di 

sebuah hotel di Tiberias. Karena bersama mencintai negara Tuhan Israel, kami banyak berbagi, 

tetapi juga berdoa untuk misi dan visi mereka. Pendeta Huang dan keluarganya adalah alat khusus 

yang digunakan oleh Tuhan. Mereka melalui tahun demi tahun, badai demi badai, petualangan, 

kejutan dan pengalaman hidup yang indah. Di antara kemuliaan Tuhan berjalan dengan Tuhan, 

sungguh adalah panggilan yang diberkati dan beruntung. Aku sering berpikir mereka di Israel, 

ditakdirkan untuk berjalan oleh kehendak Tuhan, melayani gereja-gereja, orang-orang kudus, 

dedikasi tanpa pamrih untuk hidup, tidak memperdulikan nyawa sendiri, dan aku berdoa untuk 

mereka sambil menangis tertekan. Pelayanan mereka juga memotivasi aku lebih mengasihi Tuhan, 

mengasihi negara Tuhan Israel. Dengan bekerja dengan mereka, aku meningkatkan pengetahuan 

spiritual, pengalaman, kebijaksanaan, nasihat dan cinta untuk Tuhan di hati, lebih memahami Tuhan, 

lebih mengerti rencana Tuhan tentang Israel, dan rencana akhir Tuhan tentang gereja. Terima kasih 

Tuhan! 

 

Pendeta Huang memiliki hati dan cinta Tuhan, memandu orang-orang menjalankan misi. Terutama 

dalam melayani gereja di Cina, membawa Tuhan kepada negara Cina dan dunia orang Cina, 

meneruskan pengetahuan ke gereja-gereja di Cina tentang negara Tuhan Israel.  Dari selatan ke 

utara, dari timur ke barat, ada jejaknya. Dia hidup dari iman, setiap melayani, dia memahami 

keinginan dan permintaan saudara-saudarinya, setiap kali membakar diri sendiri, setiap kali 

menyanyikan lagu <<Lagu Jiwa>> [Hatiku mengikutiMu dengan ketat, sampai tanah Kanaan, di 

pelukanMu aku merasa tenang, Kau adalah hidupku!] 
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Setiap kata setiap lirik lagu, setiap melodi, semua keluar dari dalam hati yang memuji Tuhan. Dari 

perjuangan yang sulit, konfrontasi, kesusahan, hati mengandalkan Tuhan dengan erat-erat.  Dia 

menyanyikan proposisi, menyanyikan kemuliaan, orang yang mengalami syok, kegoyangan jiwa, bisa 

sembuh di bawah urapan Roh Kudus, mendapatkan kepuasaan hati, membuat banyak orang 

membuka hatinya, meraih kemenangan atas kegelapan, bersandar pada kemenangannya, dan 

menerima misi hidup dari Dia. Pelayanan Pendeta Huang adalah cinta yang melimpah dari Tuhan, 

yang bersumber dari Tuhan, yang merupakan cinta dan rindu kepada Tuhan, yang berasal dari jauh, 

misi yang sedang dilakukan sekarang ini, adalah untuk kemuliaan Tuhan. 

 

Aku memohon kepada Bapa yang maha kasih dan mulia, untuk menggunakan kehidupan ini sebagai 

saksi Mu. Semoga Roh Kudus bergerak, biarkan dia penuh dengan kerajaan Anak Allah, hangat dan 

murah hati. Ketika pembaca sedang membaca buku saksi hidup ini, Roh Kudus akan mengisi hatimu, 

menggunakanmu, biarkan lebih banyak pengikut yang memiliki kasih Tuhan, lebih mengerti tentang 

misi dari Tuhan ini di dalam hidupmu. Terutama pada tahun Yahudi 5775 adalah waktu penting yang 

penuh kejutan dan gejolak, semoga anda bisa segera menemukan misi dan posisi sendiri, 

melepaskan semuanya, anda akan mendapatkan kehidupan yang baru, demi mewujudkan misi dan 

visi Tuhan untuk setiap anak Tuhan. 

 

Hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, anda harus mempersiapkan diri sendiri, 

mempersiapkan setiap orang, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Raja Mulia yang kedua. 

Orang yang sedang mencari Tuhan, anak-anak yang menyenangkan Tuhan, buku ini adalah jalan 

hidupmu, membaca buku ini akan menginspirasi hidupmu. Buku ini akan membantumu selangkah 

demi selangkah membangun jembatan pelangi menuju Israel. 

 

Tuhan memberkatimu! 

 

 

Hamba Utama Pendeta Chen Qiuxia 

Di tulis di Menara Doa di Shenzen, Cina 
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Kata Sambutan dari Penginjil Zheng 

 

Misi Pendeta Huang dan keluarganya untuk melayani, adalah suatu pelayanan yang luar biasa. Puji 

Tuhan! Dia memberi cukup inspirasi, kepercayaan, keberanian kepada keluarga yang terpilih dengan 

khusus ini, biarkan mereka mengalami anugerah yang luar biasa. Seperti yang ditulis di buku ini: 

[Terima kasih Tuhan! Bapa di Surga tidak membiarkan kami sekeluarga tidak mengerti akan 

maksudNya, tetapi, bagi teman-teman disekitar kami, mereka merasa ini sesuatu hal yang aneh. 

Mereka … melihat kami dengan bingung, mengira kami sudah gila.] Sebenarnya, bisa menjadi gila 

bagi Tuhan juga merupakan sesuatu anugerah! Apakah eksplorasi Pendeta Huang tentang Yudaisme, 

atau  artikel kehidupan Isteri Pendeta Huang, semuanya menggambarkan tekad keluarga ini demi 

Tuhan membangun jembatan pelangi menuju Israel! 

 

 

Hamba Tuhan Penginjil Zheng Feier 

Sponsor Dana Kai Wen 

Di tulis di Hong Kong Lion Rock 
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Kata Sambutan dari Tuan Wu 

 

Masih ingat awal tahun 2009, waktu Karen (Isteri Pendeta Huang dan aku bekerja di [Hong Kong 

Baptist University] selama beberapa tahun) memberitahu aku, mereka suami isteri melihat 

penampakan, bahwa mereka sekeluarga akan pindah ke Israel untuk pelayanan. Waktu itu aku 

berpikir, mereka membawa dua anak yang masih kecil, apakah bisa menyesuaikan dengan 

kehidupan disitu? Tetapi, setelah itu aku tahu bahkan anak-anak mereka juga setuju untuk pindah, 

maka aku percaya bahwa ini bukan saja keputusan mereka sekeluarga, tetapi juga kehendak Tuhan. 

Meskipun sewaktu mereka pertama kali tiba di Israel merasa agak sulit, tetapi Tuhan memimpin, 

mengatur banyak orang membantu mereka,ditambah anak-anak mereka dengan cepat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, jadi mereka dengan cepat bisa memperluas pelayanan 

mereka. Ada pepatah Cina: [Suami isteri bersatu hati, bersama menikmati keuntungan] apalagi 

mereka sekeluarga bersatu hati, ditambah Tuhan yang menemani? Sekarang mereka suami isteri 

bersama menulis buku ini, tentang kesaksian mereka, penelitian tentang Yudaisme, dan kehidupan 

di Israel semua dicatat. Aku percaya buku ini paling sedikit bisa mencapai beberapa  efek dibawah ini: 

 

1)  Melalui kesaksian mereka mencatat kasih karunia Tuhan, 

2)  Membantu penginjil yang tertarik tentang Israel  lebih mengeri tentang iman Yahudi, 

3)   Bisa mendorong lebih banyak saudara-saudari untuk berpartisipasi dan mendukung pelayanan 

misi. 

Aku percaya Pendeta dan Isteri Pendeta Huang suka dengan pelangi, karena sewaktu mereka di 

Hong Kong, pusat orangtua-anak yang mereka dirikan, juga memakai [pelangi] sebagai namanya, 

sebenarnya alkitab juga ada beberapa kali menulis tentang pelangi, diantaranya yang kami paling 

kenal adalah Kejadian 9: setelah air bah surut, Tuhan dan Nabi Nuh dan anaknya membuat 

perjanjian, tidak akan menggunakan air bah untuk memusnahkan semua mahluk yang hidup. Tuhan 

berkata (Kejadian 9:16): [Bilamana pelangi tampak di awan, Aku akan melihatnya dan mengingat 

perjanjian yang kekal itu antara Aku dengan segala mahluk yang hidup di bumi.], mengapa Tuhan 

menggunakan pelangi sebagai perjanjian dengan manusia? Karena pelangi tidak hanya lambang dari 

cinta kasih Tuhan, dia juga adalah rupa dari kemuliaan Tuhan (Yehezkiel 1:28). Pendeta dan Isteri 

Pendeta Huang menggunakan <<Membangun Jembatan Pelangi Menuju Israel>> sebagai judul buku 

ini, aku percaya ini karena untuk mengundang kita berpartisipasi dan menjadi [dermaga jembatan], 

membawa kasih dan kemuliaan Tuhan dari Cina menuju Israel.   
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Semoga lebih banyak orang Kristen setelah membaca buku ini, bisa menjawab panggilan Tuhan, 

bersama dengan Pendeta Huang dan keluarganya, tidak hanya membangun jalan menuju satu 

jembatan pelangi Israel, tetapi dua jembatan pelangi. 

 

Tuan Wu Yeli 

Pendeta Hong Kong Methodist Church 

Hong Kong Bible Society dan Revisionist Consultant 
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Kata Pengantar – Isteri Pendeta Huang Lihui 

 

Tidak terasa, kami membawa pengalaman hidup selama lima tahun di Israel, dan memasuki tahap 

baru dalam pelayanan kami. 

Mengingat kembali, kami dengan rasa yang sangat enggan, meninggalkan Hong Kong yang aman, 

nyaman, mudah dan stabil, datang ke Israel yang sangat asing, pergumulan di hati kami, tidak semua 

orang bisa merasakan ini. Bagaimanapun, kehendak Tuhan, berbeda dengan kehendak kita, jalan 

Tuhan, berbeda dengan jalan kita. Langit lebih tinggi dari bumi, seperti jalan Tuhan yang lebih tinggi 

dari jalan kita, kehendak Tuhan yang lebih tinggi dari kehendak kita. Masih banyak yang tidak kita 

mengerti, dan tidak tahu apapun tentang Israel, tetapi kami hanya perlu berjalan satu langkah, dan 

melihat bagaimana Tuhan membawa kami ke langkah berikutnya. Kami tidak berani punya rencana 

sendiri, dan tidak pernah berpikir melakukan tugas yang besar, hanya melihat bagaimana kehendak 

Tuhan, dengan bergemetar, seperti berjalan diatas lapisan es yang tipis memasuki tanah Kanaan. 

Datang ke Israel, hal-hal yang membuatku merasa luar biasa, adalah Tuhan membuatku melepaskan 

semua kemampuanku, dan kembali belajar dari awal, menggunakan kekuatan baru dan 

kebijaksanaan yang Dia berikan, untuk hidup sampai sekarang. 

Semua pengalaman penulis ini selama di Israel, aku mau berbagi dengan pembaca semua kesusahan 

dan kesenangan; yang lebih penting adalah melihat karya menakjubkan dari Tuhan. Kita datang ke 

Israel, tidak hanya memberkati orang lokal, juga bagi orang Kristen Cina membayar harga yang 

berbeda; beberapa tahun ini, orang Kristen dari berbagai tempat, terutama yang dipimpin Pendeta 

Huang, selama berada di Israel, setiap hari bisa hidup di Negara Tuhan, serta membawa kehidupan 

baru kembali ke tempat masing-masing, dan merasakan hidup yang berbeda, kami berterima kasih 

untuk mereka! 

Disini, aku berterima kasih atas kesehatan suamiku Pendeta Huang Chenguang dan dua anak kami, 

yang terus mendukung dan mendorongku. Lebih penting lagi karena kami dekat dengan ajaran 

teologis yang berbeda, membuat kami memiliki pandangan yang beda tentang janjiTuhan; sewaktu 

Pendeta Huang berada di Israel, dia terus mendalami teologi Yahudi, supaya kami yang hidup di 

masa-masa terakhir ini, bisa menggunakan penjelasan teologi, untuk membantu kami memperkuat 

pengetahuan Alkitab, dan bagaimana orang-orang pilihan Tuhan – Israel menanggapi cinta. 

 

Selain itu, aku berterima kasih kepada setiap saudara-saudari yang ikut membantu penerbitan buku 

ini, tanpa partisipasi anda, kita benar-benar tidak akan bisa melihat mujizat Tuhan yang lebih besar! 
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Yang membuatku lebih bersyukur, adalah bantuan dari [Dana Kai Wen], menawarkan edisi online, 

supaya saudara-saudari bisa membaca buku ini setiap saat! Silahkan kunjungi :  

http://www.rf2007.org/elib_book.php?ID=123 

Juga, kami berterima kasih kepada Direktur Jenderal [Hong Kong Kingdom Ministries] Penginjil He 

Baosheng, menerbitkan kesaksian kami di Israel di <<Kingdom Revival Times>> (Hong Kong), dan 

memberikan kami dukungan dan dorongan yang besar: 

1. Keluarganya pindah ke Israel untuk mempersiapkan jalan: 

http://www.krt.com.hk/modules/news/article.php?storyid=6205 

2. Bersama membangun jembatan pelangi menuju Israel: 

http://www.krt.com.hk/modules/news/article.php?storyid=8836 

Empat tahun lagi, Israel akan memasuki 67 tahun kebangkitan Negara, Israel sedang mengalami 

tantangan yang berbeda, dan kami akan tetap tinggal disini, demi mempersiapkan jalan bagi Raja Mulia, 

demi mempersiapkan orang-orang, demi mempersiapkan tempat bagi orang Kristen Cina! 

Beberapa tahun ini, kami harus memuji Tuhan, sebelumnya telinga mendengarMu, sekarang mata 

melihatMu! Disini tertulis detil kesaksian selama beberapa tahun ini, aku percaya, kalau mau ditulis 

semua kesaksian kami, harus menunggu buku berikutnya! Aku ingin mengambil buku ini, dan berbagi 

pengalaman kami dengan kalian semua! 

  

http://www.rf2007.org/elib_book.php?ID=123
http://www.krt.com.hk/modules/news/article.php?storyid=6205
http://www.krt.com.hk/modules/news/article.php?storyid=8836
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Kata Pengantar – Pendeta Huang Chenguang 

 

Buku ini adalah sebuah kesaksian, tentang perjalanan hidup yang benar dan jujur, terutama 

didedikasikan untuk mereka yang dipanggil ke Israel sebagai Elia, untuk mereka yang mempersiapkan 

jalan bagi Tuhan. Biarkan kita melihat harga yang harus dibayar, masalah yang mungkin akan dihadapi, 

dan bagaimana membayar harga untuk keluarga Abraham versi modern ini. 

Apa kalian pernah berpikir harus membayar berapa untuk memasuki akhir takdir? Setelah membaca 

buku ini, anda akan tahu. Bukan hanya segala masa lalumu, tetapi juga segala masa depanmu harus 

dibayar. Dengan begini, baru bisa menjadi seperti Yesus Kristus dahulu reinkarnasi. Juga seperti Yosua ke 

Kanaan, segala sesuatu harus mengikuti kehendak Tuhan, hanya dengan cara Tuhan baru bisa.Karena 

semuanya adalah demi kemuliaan Tuhan. Mintalah Tuhan untuk mengijinkan memasuki tanah Kanaan, 

mempersiapkan tekad Yosua, kepercayaan Caleb, pikiran martir, tetapi yang lebih penting adalah 

rahmat Abraham, karena kita datang kesini bukan hanya untuk berjuang mati, kita datang untuk 

berjuang hidup. Jadi kita harus seperti Abraham dahulu, dimata orang lain mau menjadi pangeran Tuhan, 

adalah saksi yang diberkati Tuhan. Orang Yahudi baru akan tertarik untuk datang dan berjalan 

denganmu, semoga kalian semua memasuki [Bersedia untuk tidak memiliki apapun, tetapi semuanya 

memiliki anugerah]. 

Juga, sewaktu kita menginjili orang Yahudi, kita harus mengalami Tuhan di tanah suci, waktu itu 

pengalaman mencintai orang Yahudi, anda akan menemukan bahwa keempat Injil adalah benar. Semua 

kesusahan yang anda hadapi, dengan yang dihadapi oleh Yesus 2000 tahun yang lalu adalah mirip sekali. 

Hal yang sama dengan hukum agama Yahudi yang luar biasa, juga ada beberapa orang Yahudi Kristen, 

yang masih melakukan sunat, merayakan hari raya. Meskipun mereka telah memasuki negara itu secara 

bebas, tetapi masih mengikuti hukum Perjanjian Lama, karena perbedaan Perjanjian Lama dan Baru 

tercampur aduk, supaya tidak membayar harga yang telalu tinggi untuk keyakinan ini. Jadi sewaktu anda 

membaca buku ini harus diperhatikan <<Artikel Kepercayaan>>, ini adalah perjuangan Yahudi modern, 

dapat dianggap dalam Alkitab perjuangan yang dihadapi Paulus dan Petrus di buku Galatia pasal 2. 

Silahkan baca dengan teliti artikel tentang <<Teologi Yudaisme>>, anda akan menemukan lebih banyak 

dialog tentang agama Yahudi. Apa yang aku tulis tidak berarti semuanya benar, tetapi adalah pikiran dan 

pengalamanku selama satu periode. Semoga anda bisa bersama menikmati hasil dari pikiranku. Lebih 

baik anda ikut membangun, sebuah jembatan antara orang Kristen dan Yahudi. Amin! 
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Kami sekeluarga datang ke Israel sebagai jembatan dermaga, jadi apa yang kami lakukan adalah secara 

diam-diam dan tersembunyi. Bukan artinya kami tidak suka bersosialisasi atau sombong, ini karena kami 

membayar harga yang sangat tinggi untuk datang ke Israel, kami tidak mau ikut campur atau mengacau 

tugas orang lain. Karena itu, kami benar-benar melalui 5 tahun pelatihan dan pembelajaran yang sangat 

keras. Sekarang kami bersyukur bisa berhasil mendapatkan ijin tinggal yang lebih panjang. Bisa dibilang 

lebih stabil, baru bisa pelan-pelan menulis pengalaman dan pikiran kami untuk dibagi dengan kalian 

semua. Juga memberikan kemuliaan kepada siapa, bekerja sendiri, hari ini masih di Israel didalam kuasa 

Tuhan, Bapa kami. Amin! 

Di tulis di Ruang Doa Rumah Tiberias di Israel. 

<<Catatan Khusus Penerbit>> 

Disini kami berterima kasih untuk dukungan khusus <<Bersama Membangun Jembatan Pelangi Menuju 

Israel>> kesaksian ini yang dicetak menjadi buku saudara-saudari, kalian seperti aku sekeluarga, menjadi 

jembatan dermaga [menuju jembatan pelangi Israel]. Semoga Tuhan ingat akan loyalitas anda dan hati 

anda yang mencintai Israel. 

 

Daftar nama pendukung dibawah ini: 

Huang Junjian dan Chou Fangfang suami isteri, Wang Jianhua, Zhao Meichun, Zhang Yongzhong, Zhang 

Fan, Zhang Shuqin, Zhang Lirong, Wang Liwen, Wang Chen, Ma Sha, Zhao Jin, Liu Ai, Chen Huiming, Gao 

Fa, Chang Shouling, Bai Shujuan, Wang Xichen, Jia Jinxia, Gua Yan (Lydia), Xia Qianhua, Zhang Zhiqiang 

(ha gai ji dian), Xiong Shixiang dan Wu Yi suami isteri, Wang Enwei dan Su Lichun suami isteri, Fan 

Weiquan, Liu Yongzhen, Fan Jingjing, Liu Hui, Jiang Minde, Li Juan, Wei Fang Da Wei, Chen Chengjun, 

Yang Guojie, Hou Yan, Feng Ting, Luo Chunhua, Zhou Jie dan Zou Cairong suami isteri, Zhou Li, Liang 

Enling, Chen Miaojing, Timothy & Joy suami isteri, dan beberapa orang yang tidak memberikan namanya, 

atau yang namanya sudah dikenal. 

Semoga kemuliaan Tuhan yang benar, yang memanggil kita untuk percaya, Tuhan yang sempurna, dari 

sekarang sampai selama-lamanya. Amin! 
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I. Testimonial – Isteri Pendeta Huang Lihui 

 

1. Asal Tsunami dan Visi Tuhan 

Hamba pada tahun 2009 mendirikan [Miracle Mission Fund], dan perjalanan kami ke Israel dimulai 

tahun 2007. Pada waktu itu, hamba sedang mengikuti Agape Jerusalem Center, dari khotbah Pendeta De 

Zhongping, mendapat tsunami visi spiritual.  

Tuhan dari abad pertama mulai berkembang memberitakan injil, setelah itu dari timur tengah menuju 

ke barat, seperti tsunami. Sampai sekarang sudah menembus Asia Tenggara (seperti digambar). Dahulu, 

kekuasaan Roh Kudus mengubah semua Negara yang anti-Kristen. Kekaisaran Romawi menjadi 

Kekaisaran Romawi suci, bajak laut dan suku barbar dari Eropa, berubah menjadi Negara Perancis, 

Inggris, Spanyol dan lainnya yang berbudaya. Kita melihat Negara yang kagum dengan Yesus Kristus 

menjadi pemilik tanah yang baru.  

Kami percaya, dari Kekaisaran Romawi sampai Cina yang sekarang, [Misi di Cina] akhirnya akan keluar 

juga. Sejarah memberi tahuku, waktu Tuhan menggunakan Eropa dahulu, pusat bisnis berada di Eropa. 

Setelah itu, Tuhan menggunakan kaum Puritan yang tidak memiliki apapun untuk mendirikan Amerika 

Serikat. Setelah itu, karena Tuhan mau menggunakan Amerika, maka pusat bisnis pindah dari Eropa ke 

Amerika. Sekarang adalah era penginjilan orang Cina. Tuhan akan memindahkan pusat bisnis di dunia ini 

ke Cina. Dan orang Cina akan menyebarkan injil ke orang Arab, menggunakan orang-orang yang tidak 

punya warga Negara ini, menjadi warga Negara, dan membuat marah orang Yahudi. Terakhir Dia akan 

membawa mereka semua sekeluarga menjadi pengikut Tuhan, dan Tuhan akan datang di gunung Zaitun! 

Sekarang orang Kristen di Cina sudah mencapai 1 miliar lebih. Ini adalah langkah besar menuju ramalan! 

Terima kasih Tuhan! Puji Tuhan! 

 

Hamba Tuhan, 

Pendeta Huang Chenguang 
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Kalimat dibawah gambar peta dunia halaman 15 

Tsunami spiritual: suara Makedonia, injil ke arah barat, gelombang di dunia, kembali ke Yerusalem. 
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2. Awal dari Panggilan 

 

Tanggal 18 bulan 7 tahun 2009, kami sekeluarga dikirim ke Israel. 

Tidak disangka, waktu komsel pada malam sebelumnya, membuka alkitab dan melihat tanggal 18 bulan 

7 tahun 2009 adalah hari yang penting bagi suami Pendeta Huang Chenguang. Pada tanggal itu, rupanya  

dia diselamatkan! Penyelamatan 25 tahun yang lalu, menjadi hari ini dimana dia dikirim ke Israel sebagai 

Pendeta! 

Pada hari ini, bisa dibilang merupakan hari wisuda kami sekeluarga, bisa mulai berjalan di jalanan misi ini. 

Mengingat 6 tahun yang lalu, kami meninggalkan gereja pelayanan kami [EFCC – Grace Church]. Satu 

hari setelah itu, Suxin dilahirkan, bersama dengan kami ikut dalam perjalanan keyakinan. Meskipun, 

setelah itu ada banyak gereja yang besar dan kecil mengundang Pendeta Huang bekerja dengan mereka, 

tetapi Tuhan tidak mengijinkan hidup kami seperti itu, Dia mau kami mengikuti pelajaranNya: iman dan 

ketaatan. 

 

Kalimat dibawah foto halaman 16 

1. Kartu undangan upacara 

Kalimat dibawah foto halaman 17 

2. Foto sekeluarga 

3. Suara terompet 

4. Doa berkat berpegangan tangan 

5. Rekan kerja setelah upacara 

  



19 
 

Waktu Pendeta Huang semakin mengerti kehendak dan maksud Tuhan, dia berkata kepadaku: [Isteriku: 

sekarang, hal yang Tuhan mau aku kerjakan, mungkin akan membuatmu tidak senang, tetapi aku tetap 

mau kerjakan!] Benar, ini merupakan latihan yang diberikan Tuhan. Tidak seperti yang aku pikir, bisa 

dilakukan, tetapi ada banyak hal, kami masih belum siap, sampai hal yang kami enggan lakukan, tetap 

harus dilakukan. Pelan-pelan, apa yang kami lihat, Tuhan bertanggung jawab atas segala sesuatu, apa 

yang Tuhan mau lakukan, manusia tidak bisa bayangkan, kita hanya bisa menghormati dan memuji apa 

yang Dia lakukan. 

Pada bulan 11 tahun 2007, pertama kalinya Pendeta Huang tiba di Israel, justru perjalanan ini yang akan 

merubah hidup dan tujuan dia. Melalui panggilan telepon dari Israel ke Hong Kong, meskipun hanya 

beberapa detik, tetapi bagiku, seperti waktu berhenti di saat itu. Karena, Pendeta Huang berkata 

kepadaku: [Isteriku, bagaimana… apa mungkin… kalau … atau, Tuhan mau kita sekeluarga pindah ke 

Israel, bagaimana perasaanmu?] Dari kata-katanya, aku tahu hatinya sedang mengalami pergumulan 

yang luar biasa, dia makin berjuang, hal ini makin seperti perintah Tuhan. Meskipun, pada waktu itu aku 

tidak mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan, tetapi aku tahu, kita hanya perlu mengikuti kehendak 

Tuhan, itu sudah cukup. Oleh karena itu, aku menjawabnya: [Ini adalah tanah Bapa, kenapa tidak?] 

Menurutku, Israel adalah sebuah tempat yang sangat jauh, terpencil, banyak batu dan sering ada perang, 

tetapi pada saat itu, tidak ada alasan untuk menolak kehendak Tuhan! 

Maka, bagaimana kami mulai berjalan di jalan misi ini? Pada waktu itu, setiap kali kami menyebut kata 

Israel, Hansheng sangat tidak senang, di dalam surat yang pertama dia tulis untuk kami, dia meminta 

kami menunggu dia menyelesaikan sekolah dasar dulu baru pindah ke Israel: Dia terus terang 

mengatakan, waktu guru pianonya mengerti tentang rencana ke Israel, dia makin merengek! 

Karena itu, dari tahun 2007 sampai 2009, alasan mengapa kita belum pergi, itu karena anak-anak kami 

masih belum siap. Karena mereka enggan pergi, itu menjadi halangan kita, dan juga menjadi alasan kecil 

bagi kita untuk tidak meninggalkan tempat yang nyaman ini! 

Pada waktu persiapan ini, Pendeta Huang ada lima kali datang dari Israel, makin lebih dalam mencari 

maksud Tuhan, dan meminta Tuhan untuk menjelaskan kepada kami. 

Tetapi, seperti yang dikatakan oleh Jehova: [PikiranKu berbeda dengan pikiranmu; JalanKu berbeda 

dengan jalanmu.] Semua rencana yang kita pikirkan itu tidak perlu, karena … 
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3. Tindakan Awal 

Pada tahun 2009 akhir bulan Januari, [Miracle Mission Fund] pertama kali mengadakan perjalanan 15 

hari ke spa di Israel. Supaya anak-anak kami bisa mengenal dan mengerti tentang linkungan di Israel; 

karena itu, kami sekeluarga, dengan saudara-saudari yang lain, sebanyak 15 orang bersama berangkat 

ke Israel. Kami berpikir: [Tuhanku! Kalau benar ini adalah kehendakMu, mau kami sekeluarga ke Israel 

untuk pelayanan, mohon Kau juga memanggil anak-anak ke Israel!] 

Hal-hal yang hebat mulai terjadi, perang Gaza dimulai pada tanggal 27 bulan 12 tahun 2008, tentara 

Israel menyerang target Hamas di Palestina Gaza, nama sandi [Operation Cast Lead]. Pada waktu itu, 

Pendeta Huang berkata kepada Tuhan: [Kalau karena perang ini, membuat kami tidak bisa berangkat 

pada tanggal 23 bulan 1, dan membuat anak-anak takut ke Israel, kami tidak akan pergi ke Israel lagi.] 

Pada acara doa sebelum kami berangkat, ada rekan kerja yang sangat ketakutan! Beginilah kepercayaan 

Tuhan, apa yang Dia mau lakukan, siapa yang bisa rubah! Pada tanggal 18 bulan 1, Israel mengadakan 

gencatan senjata. Maka kami bisa berangkat lima hari setelah perang usai.  

Beberapa hari setelah tiba di Israel, bagi anak-anak, sepertinya tidak ada perubahan yang besar. Ada 

beberapa teman mulai merasa kuatir, sering bertanya apakah Hansheng suka di Israel. Tetapi, memasuki 

hari ke 12 dalam perjalanan ini, kami memasuki tembok ratapan untuk berdoa, Pendeta Huang dan 

Hansheng bersama mendekati tembok ratapan untuk berdoa, Hansheng mulai menangis. Kalau orang 

datang ke tembok ratapan, biasanya mereka memasukan doa mereka kedalam tembok. Tetapi 

Hansheng berkata: [Aku tidak perlu menulis surat apapun ke Bapa, karena semua masalahku sudah 

keluar lewat tangisanku.] Tembok ratapan ini, seperti seorang ibu membiarkan anak-anak datang 

kepelukannya dan menangis, dan memiliki kekuatan besar dari Tuhan. Setelah itu, dia berkata kepada 

Pendeta Huang dia berharap bisa cepat masuk sekolah di Israel. Terima kasih Tuhan! Semudah itu, 

Tuhan memanggil anak-anak untuk mengikuti rencanaNya! 

Kembali ke Hong Kong, dua anak ini sering bertanya kapan bisa kembali ke Israel? Pertanyaan ini, sudah 

ditanya selama seminggu. Karena itu, aku merasa penasaran dan bertanya kepada mereka, apa bedanya 

Israel dengan Hong Kong? Putra sulung Hansheng yang berumur 9 tahun berkata: [Di Israel, jarak antara 

Tuhan dengan aku sangat dekat hanya 5 cm.] Sementara putriku Suxin yang berumur 6 tahun berkata: 

[Aku di Israel selalu bisa tidur nyenyak, tetapi di Hong Kong aku kadang tidak bisa tidur. Disini tidak ada 

terlalu banyak kedamaian!] Yang membuatku merasa spesial adalah, mereka sering berbagi dengan 

teman-temannya, Israel benar tidak ada makanan yang enak. Tetapi apakah benar mereka mau pergi ke 

Israel? Jawaban mereka adalah: [Aku mau!] Melihat perubahan mereka, kami harus berkata, ini semua 

adalah karena Yehuwa! 
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Pada tahun ini, Hong Kong diserang wabah virus H1N1, semua sekolah dasar, taman kanak-kanak dan 

sekolah khusus di Hong Kong diliburkan lebih awal. Pada waktu liburan yang lebih awal ini, anak-anak 

mulai belajar menulis huruf Ibrani, malah Hansheng berkata kepadaku ; [Mama, jangan kuatir! Aku 

percaya aku bisa lebih cepat belajar bahasa Ibrani daripadamu!]  Keajaiban besar ini, Tuhan membuat 

kami melihat tekad dari dua anak ini, membuat kami memuji kehebatanNya.  

Seperti yang pernah dikatakan rekan kerja kami dulu: [ Bekerja di “Miracle Mission Fund” benar ada 

“Miracle” nya!] 

Panggilan kami adalah di waktu terakhir ini, suara kedatangan Tuhan, Israel menerima orang Kristen 

Cina, membawa visi api untuk diberitakan kepada kami. Dengan ini, kami sekeluarga dipanggil Tuhan 

meninggalkan Hong Kong, datang ke Israel yang bagi kami seperti gurun, menjadi seperti Yohanes 

Pembaptis – pelopor Yesus. 

 

Kalimat dibawah foto di halaman 20 

6. Pertama kali keluarga memasuki tanah Israel. 
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4. Siap Untuk Pergi 

Waktu kami mulai melakukan persiapan untuk berangkat ke Israel, termasuk: mengatur tugas pelayanan  

di Hong Kong, belajar mengemudi, membeli tiket pesawat, menjual properti dan lainnya … ada teman-

teman yang bertanya mengapa harus buru-buru pergi ke Israel? 

Pada hari-hari ini, aku sering ingat akan kata-kata Yesus: [Barang siapa tidak memikul salibnya dan 

mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi murid-Ku.] (Lukas 14:27). Dia juga berkata: [Demikian pulalah tiap-

tiap orang diantara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi 

murid-Ku.] (Lukas 14:33)Dahulu, aku benar berpikir sedang memikul salib sendiri, tetapi tidak pernah 

terpikir akan melepaskan segalanya. Bagiku, ini benar bukan hal yang mudah! Sekarang, aku 

menemukan, kalau mau menjadi murid Tuhan, benar harus membayar harganya! Seperti lirik lagu 

[ Sampai Tuhan Yesus Kembali] : sampai Tuhan Yesus datang kembali, aku mau berjalan di jalanan 

pelayanan, pintu yang sempit, jalanan yang sempit, memikul salibku; setelah aku selesai berjalan di 

jalanan pelayanan, aku akan melihat kemuliaan Tuhan, kejayaan, Tuhan Yesus, Dia akan menyambutku 

dengan gembira. 

Terima kasih Tuhan! Selama enam tahun terakhir ini, Tuhan mengijinkan kami melewati hidup dengan 

kepercayaan diri yang luar biasa. Sering terjadi, kami tidak tahu apa kehidupan untuk bulan depan akan 

cukup, ada waktu juga merasa tertekan; tetapi, Tuhan akan memimpin kami untuk melewati itu semua. 

Benar, [Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya 

sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.] (Matius 6:34). Sampai sekarang, kami masih berjuang 

melewati setiap hari. Semoga Tuhan menambah kepercayaan diri kami, ketaatan kami kepadaNya, 

dengan rela kami berjalan di jalanan yang Dia tunjuk. 

Dari kecil sampai besar, aku tidak sedikitpun pernah berpikir untuk meninggalkan Hong Kong, tinggal 

diluar negeri; juga tidak pernah berpikir akan menjadi seorang penginjil, lebih tidak terpikir bahwa 

tempat menginjil adalah Israel; yang membuatku bingung adalah, harus belajar mengemudi, mengantar 

jemput anak ke sekolah,  dan banyak hal-hal yang lain … yang benar tidak terpikir akan terjadi. Tuhan 

yang ajaib, membuat semua hal yang mustahil menjadi mungkin, dan membuat semua hal yang 

mungkin ini, menjadi fakta. Sepertinya, benar seperti apa yang dikatakan Yehuwa: [KehendakKu berbeda 

dengan kehendakmu; JalanKu berbeda dengan jalanmu.] 

Sewaktu kami sedang siap mengundang perusahaan jasa pindahan untuk memindahkan perabot rumah 

tangga ke Israel, hal-hal yang ajaib mulai terjadi, barang-barang elektronik dirumah, termasuk: kulkas, 

mesin cuci, kipas angin, televisi, video rekorder, computer dan yang lain, bersamaan secara spontan 

masuk dalam tahap akhir layanan mereka. Benar seperti melepaskan segalanya untuk mengikut Tuhan. 

Pada waktu itu, kami mau berkata kepada mereka: [Selamat tinggal!] 
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Selain itu, pada Pantekosta tahun 2009, hadiah yang diberikan Tuhan pada kami adalah: pemerintah 

Israel mengijinkan [Chenguang Harapan Dana Amal] didirikan. Dokumen perlu sekitar seminggu untuk 

tiba dari Tel Aviv ke pemerintah Yerusalem, baru sertifikat bisa diterbitkan. Dengan dokumen ini, kami 

sekeluarga bisa memohon visa untuk ke Israel. Tuhan benar bisa melakukan semua hal! 

 

Kalimat dibawah foto halaman 22 

7. Di Nazareth Village menggunakan peralatan dari batu 

8. Dengan gembala di Nazareth Village 

9. Sekeluarga di Air Terjun Kaisarea Filipi 

10. Tiup Terompet di Danau Galilea 

  



24 
 

5. Pengalaman Membangun Bahtera 

 

Tinggal sekitar satu bulan lagi, kita akan berangkat ke Israel. 

Baru-baru ini, kami sekeluarga menonton film tentang anggota parlemen yang baru terpilih, dalam 

doanya dia mengatakan mau merubah dunia ini, tidak disangka, Tuhan benar menjawab doanya, dan 

yang lebih aneh lagi, meminta dia untuk membangun bahtera Nabi Nuh yang baru. Awalnya, dia benar-

benar enggan melakukan itu, dan mengira bahwa lebih penting untuk melakukan tugasnya sendiri. 

Tetapi, peralatan dan bahan untuk membangun bahtera terus datang ke rumahnya, bahkan hewan-

hewan juga datang kepadanya sepasang demi sepasang, kemanapun dia pergi, hewan-hewan itu terus 

mengikutinya, sampai dia tidak bisa kembali ke tempat kerjanya. Akhirnya, dia terpaksa mematuhi 

perintah Tuhan. 

Tentu saja, keluarga dan teman dia tidak mengerti apa yang dia lakukan, bahkan dia sendiri tidak 

mengerti tujuan membangun bahtera ini; tetapi, dia tetap mau membangun bahtera ini untuk Tuhan. 

Akhirnya, dia mulai diterima keluarganya, dan mereka sekeluarga membangun bahtera itu.  Kemudian 

baru diketahui, karena pekerjaan yang buruk diatas gunung, setiap saat ada bahaya gunung itu bisa 

runtuh. Akhirnya, bahtera ini menyelamatkan penduduk di kota ini. 

Terima kasih Tuhan! Bapa tidak membiarkan kami sekeluarga tidak mengerti kehendakNya. Tetapi, 

mengenai teman-teman di sekitar kami, ini merupakan hal yang aneh. Mereka seperti rekan kerja dan 

teman-teman pemain utama di film itu yang melihat kami dengan pandangan yang aneh, dan mengira 

kami sudah kehilangan akal sehat.  

Sewaktu kami sedang mencari perusahaan jasa pindahan yang cocok untuk memindahkan perabot 

rumah tangga ke Israel, ada hal hebat yang lain terjadi. Ada seorang teman dari Shanghai mengatakan 

kepadaku: [Semua biaya jasa pindahan akan aku bayarkan … mohon Tuhan membuka jalan kalian di 

Israel, semoga Tuhan memberi kalian kekuatan, terima kasih Tuhan!] 

Selain itu, ada seorang wanita, dia sungguh mencintai kami sekeluarga. Dia tahu tentang keluarga kami, 

tidak hanya mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga dari Indonesia untuk mengurus pekerjaan 

rumah kami, kami juga mempekerjakan seorang lokal secara paruh waktu untuk membantu urusan 

rumah yang lain, seperti seorang pengurus rumah. Karena dia takut aku terlalu capai, dia sudah 

mempersiapkan satu bulan setelah kami tiba di Israel , dia membawa pekerja datang ke Israel, untuk 

membantu kami membersihkan tempat yang baru! 

  



25 
 

Dua orang ini, sungguh seperti Tuhan membantu kami mempersiapkan bahan dan peralatan, dan 

membuatku melihat kasih karunia Tuhan begitu besar. Jalanan di depan, tidak akan mudah untuk 

dijalanin. Tetapi asalkan ada Tuhan menemani kita, ditambah dengan doa kalian semua, bagaimana 

kasarnya jalanan itu, akan berubah menjadi mulus. 

 

Kalimat dibawah foto halaman 24 

11. Gua Qumran tempat gulungan kuno Laut Mati ditemukan. 

12. Bermain dengan anak-anak di pertanian kolektif. 
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6. Selamat Tinggal! 

 

Terima kasih Tuhan! Karena rumah kami belum terjual, terpaksa kami menggunakan uang persembahan 

yang diberikan dengan rela hati oleh saudara-saudari pada waktu upacara perpisahan, sekitar 40,000 

Hong Kong dollar, pada tanggal 5 bulan 8 tahun 2009 malam, kami berangkat menuju Israel. 

Masalahnya, pada waktu kami bersiap untuk berangkat, rumah yang akan kami sewa di Israel, 

penghuninya masih belum pindah keluar. Pada waktu itu, kami tidak tahu akan tinggal dimana. Pada 

saat itu, kami dan anak-anak berbagi tentang masalah ini, karena tidak tahu akan tinggal dimana, kami 

bertanya apakah mereka takut. Mereka menjawab: [Tidak takut!] Kami hanya tahu, apa yang Tuhan 

janjikan, tidak akan sia-sia. Kami sekeluarga, seperti melewati laut merah, kaki belum melangkah keluar, 

mukjizat Tuhan tidak akan terjadi! 

Sangat berterima kasih kepada saudara-saudari yang ikut mengantar kami ke medan perang, mereka 

tidak mengeluarkan banyak kata-kata yang sedih, dan setiap orang memberikan dukungan dan berkat 

kepada kami. Dan yang membuat kami lebih bersyukur adalah, kami boleh berdoa dan beribadah 

bersama di ruang doa di bandara sebelum naik pesawat. 

 

Petualangan Masuk ke Israel 

Karena kali ini meninggalkan Hong Kong, tidak tahu kapan bisa kembali lagi, karena itu, kami 

memasukan semua barang kebutuhan ke dalam koper. Karena itu, koper kami pasti sangat berat, 

apakah itu koper yang masuk ke bagasi pesawat, atau koper yang kami bawa masuk ke kabin, kami mau 

menggunakan doa untuk merubah hati petugas bandara, untuk membiarkan kami lewat tanpa masalah. 

Dengan koper seperti ini, kami tidak bisa memilih naik penerbangan langsung yang pemeriksaan 

keamanannya lebih ketat,  tetapi memilih penerbangan yang layanan dan makanannya luar biasa, dan 

transit satu malam di Korea Selatan, setelah itu pindah pesawat ke Israel. Karena hotel di dalam bandara 

lebih mahal, kami masuk ke dalam Korea Selatan mencari hotel yang lebih murah untuk menginap 

semalam. 

Terima kasih Tuhan! Dia sungguh senang dengan apa yang kami lakukan untukNya, Dia juga menyiapkan 

kejutan khusus bagi kami. Waktu kami sedang menunggu bis shuttle menuju ke hotel, wanita yang 

membantu kami memesan hotel mendadak datang, dan dengan sopan member tahu kami: [Kalian 

mendapatkan diskon 20%!] Belum sampai ke Israel, Tuhan sudah membantu kami dengan hal-hal yang 

terkecil sekalipun! 
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Kalimat dibawah foto halaman 26 

13. Saudara-saudari yang mengantar kita  

14. Ibadah di ruang doa di bandara 

15. Hotel kecil di Korea Selatan untuk istirahat sejenak 

 

Pada malam itu, kami sekeluarga tidur dengan nyenyak, masalah di satu hari, cukup untuk satu hari saja. 

Hari berikutnya, pada waktu kami masuk kembali ke bagian pemeriksaan di bandara, kami melihat ada 

mesin timbangan di meja, kami merasakan firasat buruk. Benar saja, koper kami harus ditimbang 

kembali, hasilnya, melebihi berat banyak! Tetapi karena kami sangat lapar pada waktu itu, sebelum 

memasuki bagian pemeriksaan, kami menghabiskan waktu dengan memakan dulu, sehingga telat naik 

pesawat. Karena situasi ini, petugas bandara tidak ada pilihan terpaksa membiarkan kami lewat, satu 

lagi kesulitan yang berhasil kami lewati. 

Apakah itu badai, koper yang kelebihan berat, transit dan lainnya, semua adalah halangan yang berbeda. 

Sepertinya, iblis tidak mau kami masuk ke Israel! Terima kasih Tuhan! Waktu kami tiba di Israel, semua 

berubah. Karena kali ini, adalah pertama kali aku masuk Israel dengan kondisi lancar, pegawai imigrasi 

juga sangat ramah, dan menyambut kami datang ke Israel. Sangat ajaib, aku tidak pernah mengalami ini! 

 

Hari Pertama Kami di Israel 

Biarpun kami bukan artis terkenal, dan tidak ada fans menyambut kami dengan bunga! Tetapi, keluarga 

Wang memberikan kejutan kepada kami, tidak hanya memberikan balon dengan tulisan “WELCOME” 

dan boneka beruang kecil sebagai hadiah selamat datang, mereka sekeluarga juga datang menjemput 

kami di bandara! Setelah itu baru kami tahu, selama ini ada banyak saudara-saudari, setelah tiba di 

Israel, berjanji untuk kembali ke Israel untuk tinggal atau menjadi penginjil di Israel; sekarang, keluarga 

ini sudah menunggu selama dua puluh tahun lebih, sampai sekarang, mereka menunggu kami 

sekeluarga, yang benar-benar mau berjalan di jalanan pelayanan ini, datang ke Israel membawa berkah, 

yang menjadi berkat bagi mereka. 

 

Kalimat dibawah foto halaman 27 

16. Akhirnya tiba di Israel. 

17. Balon WELCOME 
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Tuhan mengatur dengan sangat baik, sebenarnya kam  tidak ada tempat tinggal, tetapi Wang punya adik 

laki-laki, satu minggu sebelum kami berangkat, menyewa satu tempat di tempat yang berdekatan 

dengan rumah yang kami sewa. Karena itu, sebelum dia dan keluarganya pindah dari Haifa, dia 

mengijinkan kami untuk tinggal sementara disitu selama dua minggu! 

Pada malam itu, kami melihat bulan pernama yang terang, dan merasakan perasaan harmoni yang tidak 

terbatas; kakak adik yang menjemput kami merasakan seperti berkumpul kembali dengan kami. Pagi 

berikutnya, Pendeta melihat wahyu, adalah pemandangan matahari dan bulan yang bersama-sama. Dia 

melihat matahari dan bulan berada diatas gunung Tabor. Seperti membuka lembaran baru dalam hidup 

kami yang baru.  

Dengan segera, Pendeta membawa Suxin mengunjungi duta besar dan pemilik rumah dan berdiskusi 

dengan mereka, melihat rumah yang akan kami pindah, dan berharap bisa tahu kapan kami bisa pindah 

kesitu. 

Terima kasih Tuhan! Pemilik rumah ini memberikan bunga segar kepada duta besar yang ramah ini! Ini 

adalah permulaan hubungan yang baik antara kami dan pemilik rumah. 
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7. [Keluarga Huang] Perjalanan Indah ke Israel: Kanaan, Tanah untuk Industri – Pendeta 

Huang Chenguang 

 

Tahun 2009 awal bulan 8: Kami sekeluarga pindah ke Israel. 

Tahun 2009 pertengahan bulan 9: Markco, teman baikku (mantan kontraktor Jun Zitang), oleh 

pemerintah Israel dituduh melewati ijin tinggalnya, di deportasi, dan selama sepuluh tahun tidak boleh 

masuk ke wilayah Israel. Ini membuatku sangat sedih dan kesepian. 

Tahun 2009 akhir bulan 9: Rumah kami di Hong Kong,  pada saat kami tidak berdaya, berhasil di jual di 

lelang dengan harga 4,630,000 Hong Kong dollar. Terima kasih Tuhan!  Dibanding harga jual waktu 

tahun 1997 yang lalu lebih tinggi 430,000 Hong Kong dollar! (Ini hanya selisih tidak sampai satu tahun 

sejak krisis ekonomi global pada tahun 2008, bisa dijual dengan harga ini adalah suatu kejaiban!) 

Kalimat di foto halaman 28 

18. Rumah kami di Hong Kong, bangunan  di daerah kepadatan rendah, terletak di daerah kota 

Kowloon dan Kowloon Tong Junction  

Tahun 2009 pertengahan bulan 10: Kakak Lin dari Jun Zitang mengatakan kepadaku, berharap 

membawa anak perempuannya berkumpul di Israel. Karena itu, dia berharap aku mendukung dia 

dengan membeli setengah hak bisnis Jun Zitang. Dia adalah satu-satunya dombaku di Israel, aku yang 

membuat dia percaya kepada Tuhan dan membaptisnya. Aku setuju membantu dia dengan membeli 

setengah hak bisnisnya. Sebenarnya, motifku yang lain adalah untuk membantu Markco, dengan 

memberikan dia saham ini, supaya dia dengan status sebagai bos mengajukan ijin ke pemerintah untuk 

kembali masuk ke wilayah Israel. 

Tahun 2009 akhir bulan 10: Kakak Lin mengatakan bos Jun Zitang Paman Du ingin bertemu denganku. 

Dia berkata: [Kalau kau tertarik untuk membeli Jun Zitang harus bertemu dengannya, dan membeli 

semuanya, aku tidak mau menjual sebagian ke orang lain.] Kakak Lin juga berkata, dia diam-diam 

menjual restorannya.  Permintaan ini membuat hatiku bergumul dan susah. Karena ada banyak pendeta 

Cina senior di Israel mau membeli restoran ini; ada beberapa orang Kristen merasa Jun Zitang itu seperti 

milik mereka sendiri; sementara aku adalah hanya seorang pendatang baru dan belum stabil. Kalau aku 

lakukan ini, aku bisa menyinggung perasaan orang lain. Pada saat yang sama, aku merasa tidak jelas 

apakah ini adalah kehendak Tuhan! 

Kalimat di foto halaman 29: 

19.  Tampak luar Jun Zitang, bendera Cina dan Israel digantung tinggi 

20. Pintu masuk bawah tanah Jun Zitang. 
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Karena itu, hamba hanya bisa membawa pergumulan ini kehadapan Tuhan. Malam hari jam sebelas, di 

ruang doa di rumah aku berlutut berdoa. Tidak lama, Tuhan bertanya kepadaku: [Kau tidak mau beli 

restoran ini, apakah kau takut merugi?] Aku menjawab: [Tidak, karena uang dari penjualan rumah, 

adalah pemberian dariMu. Rumah itu, waktu wabah SARS meledak di tahun 2003, aku beli mengikuti 

kehendakMu. Sekarang bisa mendapat jutaan Hong Kong dollar dan dibawa ke Israel.] 

Sebenarnya, alasan utama kenapa aku tidak mau beli: karena, aku adalah pendatang baru, mereka 

semua lebih senior daripadaku, kalau aku lakukan ini akan membuat orang merasa aku mencuri cinta 

mereka, kemudian pelayananku akan menjadi sulit. Tetapi Tuhan mengatakan ini kepadaku: [Dan 

siapakah orang terpilih yang Aku akan tetapkan ke atasnya? Sebab siapakah yang seperti Aku? Dan 

siapakah akan mengadili Aku? Dan kemudian siapakah gembala yang akan berdiri di hadapan-Ku?] 

(Yeremia 49:19 akhir) Tuhan dengan jelas member tahu aku, siapa yang berhak mengelola lahanNya, itu 

adalah kedaulatanNya. Rasa takut aku pada orang lain tidak boleh melebihi rasa hormatku kepadaNya. 

Dia mau aku membiarkan Jun Zitang ditangan orang Kristen. Karena ini adalah jantung dari pintu kota 

Yerusalem. 

Alasan kedua aku tidak mau beli adalah: aku adalah seorang pendeta, seorang imam Tuhan, tidak boleh 

berbisnis dan kehilangan kesaksian. Dan lagi, sejak kami datang ke Israel, kami belum mulai pelayanan, 

tapi sudah berinvestasi di restoran, akan membuat orang-orang berpikir aku datang kesini bukan hanya 

untuk menginjil. Tetapi setelah aku berdoa dan bergumul selama 3 jam, sampai jam 3 pagi, Tuhan 

memberikan firman ini: [Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba, 

untuk menjadi raja atas umat-Ku Israel.] (2 Samuel 7:8). Artinya adalah, Dia hendak aku berhenti 

memanggil diriku sebagai pendeta, Dia juga memanggil diriku diantara kambing domba. Di Israel, Tuhan 

memberikanku identitas publik sebagai konsultan bisnis, Dia juga memberikanku surat konsultan bisnis 

untuk dua perusahaan perdagangan internasional sebagai bukti. Dia mau aku memainkan peran ini 

dengan baik. 
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21. Didalam Jun Zitang. 

22. Kami sekeluarga dengan bos yang lama. 
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Setelah itu, Roh Kudus didalam hatiku berkata dengan terharu: [Angkat dan bacalah!] Aku merasa heran, 

aku sedang membaca alkitab, kenapa harus mengangkat dan membacanya lagi? Roh Kudus sedang 

menggerakanku, mau aku membaca versi lain dari alkitab. Aku merasa tergerak untuk membuka 

komputer dan melihat alkitab versi inggris. Waktu melihat kalimat terakhir [menjadi raja atas umat-Ku 

Israel] , aku baru mengerti mengapa Dia mau aku melihat versi inggris. Karena dalam bahasa inggris [To 

be ruler over My people, over Israel], beberapa versi menggunakan kata-kata yang sama Over My 

people (yang artinya memimpin umat-Ku), reaksiku saat itu adalah ketakutan, aku berkata kepada 

Tuhan: [tidak boleh Over orang-orang Kristen itu, bisa mati, mereka akan sangat marah.] Tuhan 

menjawab: [Kau tidak hanya harus memimpin orang-orang disitu, kau harus mengelola tanah Israel ini, 

menggerakan ekonomi di negeri ini, membuat rakyat disini makmur (Over Israel).] Pada waktu itu, 

hatiku bergumul dengan keras, aku merasa sangat bingung. Aku berkata kepada Tuhan: [Aku mengira 

akan ada masa percobaan dulu di wilayah Galilea! Tidak disangka begitu cepat aku akan disalibkan di 

Yerusalem!] Sebenarnya aku tahu, setelah selesai masalah ini, aku akan dianiaya orang. Aku sangat kenal 

dengan sifat manusia orang Kristen, karena aku sudah menjadi pendeta selama bertahun-tahun, 

pengalamanku sudah lebih dari cukup. 

 

Kalimat dibawah foto halaman 31: 

23. Kami sekeluarga, bos yang lama dan kakak Lin foto bersama. 

24. Pendeta Huang dan bos yang lama foto bersama. 

 

Setelah itu, waktu semua alasan sudah dikesampingkan oleh Tuhan, aku hanya bisa membawa hati yang 

berat meninggalkan ruang doa dan kembali ke kamar tidur. Waktu aku kembali ke kamar tidur, aku 

melihat telepon rumah nirkabel yang tadi siang kena tumpah coca-cola olehku, belum dipakai dua bulan 

sudah rusak. Pada waktu itu, mendadak ada pikiran, hatiku memohon kepada Tuhan: [Kalau Kau benar 

mau aku lakukan hal yang salah dimata orang lain ini, menyerobot membeli Jun Zitang, mohon 

berikanku sesuatu tanda, gunakan keajaibanMu dan perbaiki telepon rumah ini, dengan begitu aku akan 

mengerti.] Aku mau seperti hakim Gideon di alkitab, meminta Tuhan untuk menunjukkan kepercayaan 

dan konfirmasi (Hakim-Hakim 6:36-40), karena ini adalah sesuatu hal yang besar. Pada saat itu, aku 

mengangkat telepon rumah itu dan berdoa, aku merasakan ada kekuatan yang masuk. Tetapi waktu aku 

menaruh telepon itu, tidak ada reaksi sama sekali. Tiba-tiba, Tuhan berkata: [Kalau aku tidak perbaiki 

telepon ini, apakah kau mau atau tidak mau beli restoran itu?] Waktu itu aku menjawab: [Aku berdoa 

selama 3 jam, dan mendapatkan dua petunjuk yang jelas dari alkitab, aku tidak berani untuk tidak pergi, 

tetapi kepercayaan diriku masih belum cukup! Jadi mohon Kau perbaiki telepon ini, dan berikan aku 

suatu mandat!] Setelah itu aku mencabut kabel telepon, dan berdoa dengan sangat serius. Kali ini, aku 

merasakan ada aliran listrik dari tangan kiri, melalui telepon dan membuat tangan kananku ada sensasi 

mati rasa. Karena itu, aku merasa kali ini berhasil. Aku menaruh telepon, mencolok kabel telepon, dan 

mendengar suara [tut tut], telepon sudah hidup kembali! Haleluya! Tidak ada jalan mundur lagi, aku 

hanya bisa menurut dan membeli restoran ini! 
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Pada hari berikutnya, aku member tahu kakak Lin, aku bersedia bertemu dengan bos Du. Setelah itu, aku 

member tahu teman baikku kakak adik Wang, dan dia sangat menentang ini. Dia bilang namaku akan 

menjadi jelek di antara orang-orang Cina di Israel. Karena, seseorang telah menyatakan secara terbuka, 

Jun Zitang ini adalah pemberian Tuhan kepada mereka, kalau kau lakukan ini, kau akan menyinggung 

banyak orang. Tetapi aku mendengar dari kakak Lin, itu karena mereka dari awal membuka harga terlalu 

rendah, dan menggunakan alasan kawasan ini berbahaya untuk menekan harga, ini membuat bos Du 

bertekad untuk tidak menjual kepada mereka, dia juga benci kepada orang-orang Kristen ini yang 

menggunakan umurnya yang tua untuk menghinanya dengan menekan harga. Markco memberi  tahuku, 

dia sangat mengerti  pengusaha cerdik seperti bos Du ini, kalau kau menyakiti harga dirinya, dia lebih 

baik jual dengan harga rendah ke orang lain atau buang ke laut saja, dia tidak mungkin akan jual kepada 

orang-orang yang dengan seenaknya menekan harga. Aku merasa aku adalah rencana cadangannya. 

Kali ini, Tuhan yang mau aku lakukan kehendak Dia, yang adalah [meninggalkan Jun Zitang ditangan 

orang Kristen]. Ini adalah perintah! 

 Setelah itu, aku pergi untuk bertemu dengan bos Du, aku bertanya kepada Tuhan sewaktu di dalam bis, 

bagaimana cara berunding dengan bos Du? Tuhan berkata: [Gunakan sikap seorang pria sejati. Yaitu 

apapun syarat yang dia minta, kau harus berikan kepadanya.] Terakhir dia mengajukan syarat, aku 

meminta dia untuk memikir kembali, mau menambah syarat apa lagi? Karena itu, dia berkata kepada 

kakak Lin: [Pendeta Huang adalah orang yang paling bodoh yang aku pernah ketemu, tetapi dia sungguh 

bekerja untuk Tuhannya.] Karena, setelah membeli restoran ini, kami tetap membiarkan dia tidur dan 

makan gratis di Jun Zitang, dan juga setiap tahun memberi dia dua tiket pesawat pulang pergi Israel ke 

Hong Kong. Bahkan menghormati dia sebagai pendiri Jun Zitang, dan aku sebagai penerusnya.  Karena 

itu, dia membantu kami dengan lebih semangat. Terima kasih kepadanya! Tanpa bantuan dia, kami tidak 

tahu apa yang harus dilakukan pada dua tahun pertama. Lagipula, dia mewariskan beberapa rahasia Jun 

Zitang kepada kami, seperti kenapa restoran ini bisa berdiri terus di Yerusalem, sementara saingan yang 

lain sudah tutup semua. 

Setelah kami membayar tanda jadi, bos Du dan kakak Lin meminta kami untuk tidak memberi tahu 

siapapun, karena bisa mempengaruhi semangat kerja karyawan disitu. Karena itu, aku hanya bisa tutup 

mulut dan tidak bersuara, lagipula bukan aku yang mau beli restoran ini, aku hanya mengeluarkan uang 

dan mengikuti Tuhanku, aku percaya kalau aku hanya perlu menuruti kehendakNya.  Aku juga percaya 

karena Dia memberikan kami uang jutaan dolar dari penjualan rumah, Dia juga bisa setiap saat 

memberikan kami lebih banyak uang. Asalkan aku tetap di hatiNya, mengikuti kehendakNya, Dia bisa 

memberikan kami sekeluarga lebih banyak berkat, dan kemakmuran di negeri yang eksotis ini. 

Dalam perjalanan pelayanan ini, kemudian, benar-benar kena disalibkan! Malangnya!  

Tetapi sungguh aneh! Apa benar pendeta gampang dipermainkan? Kakak Lin yang mengurus masalah ini 

dan bos Du yang mengatur penjualan ini, tidak ada yang menyalahkan dan mengkritik mereka; malah, 

semua kritikan dan tuduhan palsu jatuh ke aku dan keluargaku. Ha Ha! 
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Sebenarnya, apa kalian tahu betapa sulitnya keputusanku untuk membeli restoran ini? Karena aku tahu 

sesudah membeli restoran ini, ditambah biaya pengiriman dan perbaikan yang tidak terduga, tabungan 

keluarga kami sudah habis. Terakhir, kami sudah menggunakan lebih dari dua pertiga dari tabungan. 

Mulai hari itu, kami sungguh seperti yang Tuhan katakan di Israel harus hidup menggunakan iman, dan 

berharap kepada dukungan Tuhan. 

Sebenarnya, penghasilan dari Jun Zitang setiap bulan, tidak mencukupi pengeluaran keluarga kami. 

Tetapi, kami tidak takut, karena enam tahun terakhir, kami seperti ini berharap kepada pimpinan dan 

bantuan dari Tuhan. Karena itu,  aku sering berkata kepada saudara-saudari: [Kami sekeluarga tidak bisa 

bertahan hidup dalam lingkungan ini, untuk bertahan hidup, harus ada kepercayaan, bisa demi Tuhan 

melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan.] Karena itu, para tetangga mengatakan kami adalah [versi 

modern dari kisah Abraham]. 

Mengingat kembali, dari tahun 2007 bulan 11 pertama kali tiba di Israel, hamba mau membawa 

keluarga ke Israel. Kami pada saat itu sudah hidup dengan iman (bukti bahwa hidup kami kalau ada 

keperluan, baru meminta kepada Tuhan), tetapi Tuhan dengan ajaib membantu hamba ini, dalam dua 

tahun bisa ke Israel lima kali, terakhir baru sekeluarga datang ke Israel, diantaranya ada satu kali kami 

sekeluarga bisa berlibur kesini, biaya ini semua sungguh tidak kecil!  

Pada tahun itu, 2009 bulan 5 adalah hamba ke Israel untuk kelima kalinya. Pada hari Pantekosta, saat 

waktu khusus [lagu hati], hamba menerima surat sukses pendaftaran dari badan amal lokal Israel 

(catatan 1). Mulai hari itu, identitasku sudah didaftar di pemerintah Israel,karena aku dan dua orang 

Cina lokal telah mendaftarkan satu badan amal. Mendirikan badan amal Israel pertama yang semuanya 

orang Cina [Harapan Sinar Pagi], tujuannya adalah untuk membawa [sinar dan harapan] kepada orang 

Israel. Setelah itu, aku keluar masuk wilayah Israel, tidak ada masalah sama sekali, ini adalah tanda dan 

konfirmasi dari Tuhan yang sangat penting. 

Tahun 2010 bulan 1: Karena itu, kami sekeluarga pada bulan 7 tahun yang sama mengadakan acara 

perpisahan, bulan 8 awal mulai pindah ke Israel. Pada saat itu, rumah masih belum terjual, ditangan 

hanya ada uang sumbangan 40,000 dolar dari acara perpisahan. Bulan 9 setelah rumah terjual, baru 

membeli Jun Zitang, pada tahun 2010 bulan 1, Tuhan baru benar-benar memberikan Jun Zitang kepada 

kami, setelah itu, kalau bukan karena anugerah Tuhan, membiarkan aku dan kakak Lin bertumbuh 

didalam kesalahan, kalau tidak, restoran kami pasti sudah tutup. Kami sangat berterima kasih dengan 

kakak Lin, karena pertama kali menerima restoran ini, dia hanya tidur 1 jam setiap hari. Setelah itu, 

Tuhan memberikan dia hadiah berupa keahlian memasak makanan Cina, satu piring masakan tahu 

sutera, bisa membuat hati semua orang di negeri ini tertinggal di restoran kami. Dari awalnya hanya 21 

agen perjalanan yang bekerja sama dengan kami, sekarang sudah bertumbuh menjadi 67 agen. Ini 

semua karena kerja keras kakak Lin, dia adalah wakil Tuhan yang terpilih di restoran ini, sementara 

hamba hanyalah seorang yang mengikuti kehendak Tuhan. 
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Melihat kakak Lin bertumbuh dan hidupnya yang berubah, benar-benar membuat kami bersyukur! 

Seperti dia setiap kali memohon kepada Tuhan supaya kami sukses dan berkecukupan! Hanya dengan 

doa, bisnis datang, kalau ada kekhawatiran, pesanan langsung datang. Dia bilang kepintaran dia adalah 

anugerah dari Tuhan. Mohon kalian semua terus berdoa untuk domba kecilku ini. Semoga iman dia 

menjadi lebih kuat, dan rohani dia terus bertumbuh. Dan semoga Tuhan bisa membuat rekan kerja kami 

berdoa bersama di ruang doa di lantai atas. Supaya kami bisa tetap menjaga iman, terus mengawasi dan 

memberkati Jun Zitang dan kakak Lin. 

Semoga semua kemuliaan akan kembali kepada Tuhan kami yang duduk diatas surga, Tuhan Israel yang 

kudus untuk selamanya. Amin! 

 

Catatan 1: Pada pagi itu, hamba berada di Hotel Regent di Yerusalem berdoa dan meniup terompet di 

balkon, meminta Tuhan untuk secepatnya menjelaskan kehendakNya, apa benar mau aku sekeluarga 

datang ke Israel. Aku melihat penampakan dimana Tuhan Yesus muncul di udara dikelilingi para malaikat. 

Pada saat itu, aku berlutut dan bertanya kepadaNya: [Mengapa Kau tidak memberikan kami sertifikat 

dari otoritas! Karena aku dengar persetujuan kami sudah keluar.] Tuhan Yesus berkata: [Kau belum 

meminta Aku supaya kau tinggal di Israel, waktu itu kau memprotes, Aku yang memaksamu datang juga 

kau yang meminta ijin untuk datang ke Israel?] Tetapi aku hanya bisa mentaati dan memohon: [Tuhan! 

Mohon ijinkan kami sekeluarga datang ke Israel!] Dan pada hari itu tahun 2009 bulan 5 tanggal 12 jam 

3:50 siang, sertifikat kami benar diantar ke rumah kakak adik Wang. Di Israel bisa dalam 3 bulan sukses 

mendapatkan lisensi amal, ini adalah sesuatu keajaiban. Dan membuat kami sekeluarga lebih pasti ke 

Israel.  
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8. Perjalanan Kepercayaan Lebih dari Satu Dekade, Mengundang Pergi Bersama-sama 

 

Terima kasih atas anugerah, kesetiaan dan cinta Tuhan! Tahun 2012 bulan 9 tanggal 1, adalah 

peringatan 10 tahun kami sekeluarga  berjalan di jalanan kepercayaan ini, dan juga ulang tahun ke 

sepuluh Suxin. 

Mengingat masa lalu, sangat susah untuk dijelaskan dengan pena betapa indahnya perjalanan ini. Ini 

semua adalah karena anugerah Tuhan, terus melatih kepercayaan kami kepada Dia, melalui ujian yang 

berbeda, membuat kami lebih mengerti apa yang dilakukan Tuhan, dan caranya melakukan hal-hal itu. 

Apa yang kami dapat dari semua ini, membuat kami lebih mengerti bagaimana mengikuti pimpinanNya, 

mendengar kata-kataya, mengikuti jalanNya. Mungkin, ada banyak orang yang merasa kami sudah 

mengorbankan sangat banyak, mengapa kalian tidak pergi melayani saudara-saudari yang mencintai 

kalian: seperti di Cina, Eropa, Amerika atau Kanada, mengapa harus datang ke Israel yang penuh bahaya 

ini? 

Aku hanya berkata, ini adalah panggilan dari Tuhan kepada kami sekeluarga! Seperti Mordekhai yang 

membalas Ester dengan berkata: [… Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang 

Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum 

keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh 

kedudukan sebagai ratu.] (Ester 4:14) Kami sekeluarga kalau tetap tinggal di tempat yang aman, dan 

hanya ke tempat orang-orang yang mencintai kami, Tuhan pasti akan memlilih orang lain untuk 

menyelesaikan tugasNya! 

Sekarang, kami sekeluarga sedang memasuki tahun ke empat hidup di Israel. Pada liburan tahun 2012, 

kami kembali lagi ke Israel, pada malam hari saat meninggalkan Hong Kong, Hansheng dengan senang 

hati berkata kepada kami: [Kami akhirnya bisa meninggalkan tempat ini, kembali ke Israel!] Lihatlah! 

Bapa kami telah melakukan hal yang tidak mungkin, dari seorang anak yang tidak mau datang ke Israel, 

sekarang, dia tidak mau meninggalkan Israel! 

Disini, aku berharap semua orang terus mengawasi kami sekeluarga, terutama pertumbuhan dua anak 

kecil ini, yang memperlukan doa dan dukungan anda semua, supaya mereka bisa menjadi besar, dan 

menjadi senjata yang bisa digunakan Tuhan!  

Juga menggunakan kesempatan ini, mengundang anda semua dengan tulus hati, dengan kami 

sekeluarga, bersama berjalan di jalanan kepercayaan ini yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan! 

 

Kalimat dibawah foto halaman 37 

25. Dengan pakaian kuno Yahudi memainkan peran Abraham versi modern dalam perjalanan 

keyakinan. 
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II. Artikel Kehidupan – Isteri Pendeta Huang Lihui 

 

1. Chenguang & Shuguang 

 

Terima kasih Tuhan! Dua minggu setelah tiba di Israel, kami telah membentuk hubungan yang baik 

dengan pemilik rumah yang memiliki latar belakang keluarga imam. 

Arti Nama Kami Berdua 

Waktu aku bertemu dengan pemilik rumah untuk kedua kalinya, dia kembali lupa namaku. Karena itu, 

aku kembali memperkenalkan diriku kepada mereka suami isteri. Isterinya waktu mendengar nama 

inggrisku – “Karen”, dia langsung bertanya apa aku tahu arti nama itu. Nama ini sudah aku mulai 

gunakan dari waktu aku masuk sekolah tinggi, tidak ada alasan mengapa aku memakai nama ini! 

Rupanya, nama ini dalam bahasa Ibrani artinya adalah: [Fajar atau Shuguang], juga adalah [suatu garis 

yang tidak terputus]. Terima kasih Tuhan! Pada saat aku belum mengenal Tuhan, Tuhan membuatku 

mengganti namaku dengan nama Ibrani, sungguh tidak bisa dibayangkan, bahkan isteri pemilik rumah 

berkata ini adalah nama yang sangat bagus! Karena itu, aku tidak perlu mengganti namaku di Israel.  

Sementara nama cina pendeta adalah – [Chenguang atau Subuh], di Israel namanya menjadi “Shahar”.  

Tuhan menarik juga, pendeta adalah kepala keluarga, karena itu namanya [Chenguang/Subuh]; dan aku 

mengikuti pendeta di belakang, karena itu namaku [Shuguang/Fajar]. Setelah subuh menampakan diri, 

di belakang barulah fajar muncul. 

Terima kasih Tuhan! Memberi tahu kami suami isteri adalah pasangan yang dijodohkan oleh Tuhan, juga 

memiliki makna rohani yang sangat besar! 
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2. Kebahagiaan di Rumah Baru 

Kalimat dibawah foto halaman 39 

26. Pemilik rumah membawa anggur merah memberi selamat kami pindah ke rumah baru. 

27. Buah delima di dalam halaman sudah bisa dipetik! 

 

Karena penghuni rumah ini yang sebelumnya, merusak tidak sedikit tempat dan fasilitas, seperti a/c, 

lampu, kompor, lemari baju, kunci pintu dan lainnya … semua pada rusak. Penghuni  sebelumnya adalah 

seorang Kristen, awalnya, karena apa yang dilakukan orang ini, pemilik rumah mengusir dia, tetapi 

sungguh terima kasih Tuhan! Pemilik rumah yang baik hati ini membawa seorang tukang datang ke 

rumah kami untuk memperbaiki semua fasilitas yang rusak.  Dan yang membuat kami senang adalah, dia 

membawa sebotol anggur merah untuk merayakan dengan kami! 

Setengah hari lamanya, dia dirumahku menunggu tukang memperbaiki, sambil mengobrol dengan kami. 

Pemilik rumah ini awalnya kelihatan berhati-hati, tetapi dia melihat kami dalam beberapa hari, 

menyelamatkan tanaman-tanaman yang hampir layu, yang dengan ajaib sudah mulai berbunga, juga ada 

banyak lebah mengelilinginya; dia langsung tertawa, dan memberi kami selamat, dia juga sangat percaya 

kami disini akan hidup dengan gembira. 

Rupanya, didalam perjanjian sewa kami, setiap tanaman harus dijaga supaya tidak mati, dan juga harus 

membuat pemilik rumah puas, kalau tidak, kami harus mengganti kerugian dia. Karena itu, aku dan 

pemilik rumah berjalan pelan mengelilingi halaman, sambil mengenali berbagai macam tanaman. 

Sungguh membuatku tercengang, halaman ini sangat luas, ada banyak pohon buah dan vanilla! Ada juga 

pohon jujube, pohon lemon, pohon zaitun, pohon delima, pohon orange, dan berbagai macam vanilla, 

semua untuk dikonsumsi. Pemilik rumah bercanda denganku, tanaman ini semua bisa membuat kami 

hemat banyak uang! Tetapi aku berpikir, untuk menanam semua tanaman ini, pasti membutuhkan biaya 

yang tidak sedikit! 

Di siang hari ini, pemilik rumah juga berbicara tentang masalah yang terjadi di rumahnya. Aku hanya bisa 

diam-diam berdoa untuknya, karena, apa yang bisa kami lakukan adalah sangat terbatas. Disini, 

alasannya adalah tidak ada orang yang percaya Tuhan mengasihi kita semua, mereka juga tidak bisa 

begtu saja menerima Tuhan Yesus. Kita harus lebih dulu membuat mereka tahu bahwa Tuhan mereka 

selalu menjaga mereka, dan kasih dia tidak pernah berubah. Asalkan mereka berubah, semua yang 

Tuhan janjikan mereka, akan diberikan kepada mereka. Seperti yang dikatakan Daud kepada Solomon 

sebelum dia meninggal: [Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, Allahmu, dengan hidup 

menurut jalan yang ditunjukan-Nya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan 

dan ketentuan-Nya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala 

yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju.] (1Raja-Raja 2:3)   
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Terima kasih Tuhan! Sikap pemilik rumah terhadap kami berubah, dan mohon Tuhan untuk membuat 

dia melihat saudara-saudari kami yang saling mengasihi, dan berharap suatu hari, dia bisa menerima 

kasih Tuhan Yesus ! 

  



39 
 

3. Membuka Halaman Baru Dalam Kehidupan Seorang Anak 

 

Dengan Anugerah Tuhan, Anak-Anak Bisa Mulai ke Sekolah 

Waktu kami pertama tiba di Israel, kami mulai pusing dengan masalah sekolah anak-anak. Karena kami 

bukan pendatang baru, juga tidak ada ijin tinggal di Israel, bagi sekolah-sekolah disitu, kami adalah kasus 

aplikasi keluarga masuk sekolah yang unik. Kepala sekolah awalnya mengira kami bisa menggunakan 

identitas sebagai pendatang baru untuk masuk sekolah, juga tidak perlu membayar satu sen pun. Pada 

saat itu, kami merasa asalkan anak-anak bisa belajar, kami bisa sangat bersyukur, kejadian ini sungguh 

tidak terduga! Keramahan ini, kami merasa adalah rahmat Tuhan untuk kami, bagi kami ini juga memiliki 

makna rohani yang sangat besar! 

Tentu saja, kami memberi tahu kepala sekolah, kalau departemen pendidikan Israel mengharuskan kita 

untuk membayar uang sekolah, kami akan bayar dengan senang hati, ini adalah harus. 

Akhirnya pada bulan 9 tanggal 1, anak-anak mulai masuk sekolah. 

Karena kami memilih sekolah dengan pertanian kolektif, semua pelajaran disitu memakai bahasa Ibrani, 

dan karena sekolah ini menerima lebih banyak pendatang baru, karena itu, ada kelas khusus untuk 

pelajaran bahasa Ibrani, untuk murid yang tidak mengerti bahasa Ibrani. Pada saat itu, anak-anak tidak 

mengerti apa yang harus dilakukan waktu sekolah! Tetapi bagi Hansheng, dia sudah menjadi murid kelas 

5 SD, dan murid lain sudah mulai belajar bahasa inggris, karena itu, dia selain rajin belajar bahasa Ibrani, 

juga bisa menggunakan bahasa inggris untuk berkomunikasi dengan murid lain. Bagi Hansheng yang 

suka penilitian, belajar bahasa Ibrani adalah tujuan utama dia, waktu dia tidak ke sekolah, dia membawa 

buku pelajaran bahasa Ibrani dan buku peta Israel untuk penelitian, sebelum dia masuk sekolah, dia 

belajar cara pengucapan huruf dan angka, juga waktu bermain dengan teman-teman, dia banyak belajar 

percakapan yang gampang. 

Kalimat dibawah foto halaman 41 

28. Hansheng menjadi salah satu murid di sekolah. 

29. Sekolah menyambut khusus murid kelas 1 SD. 

 

Tentang Suxin, dia harus mengulang kelas 1 SD, karena, disini umur 7 tahun baru bisa masuk sekolah. 

Karena pelajaran kelas 1 lebih mudah, karena itu, dia ada banyak waktu untuk belajar bahasa Ibrani, dan 

menguasai dasarnya dulu. Tetapi dalam waktu beberapa hari, Suxin pulang dari sekolah, dia bertanya 

kepadaku apakah aku tahu cara mengatakan: [pensil, apa kabar, apa namamu] dan lainnya dalam 

bahasa Ibrani. 
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Pesta Ulang Tahun Suxin 

Bulan 9 tanggal 1, tidak hanya hari pertama anak-anak masuk sekolah di Israel, juga merupakan hari 

ulang tahun Suxin yang ke 7, dan juga hari peringatan kami sekeluarga 7 tahun menjalani  hidup 

keyakinan ini. 

Tentang ulang tahun Suxin, dia tidak ada permintaan khusus, hanya mau kue Tiramisu (semacam 

pencuci mulut dari Italia yang terkenal, menggunakan kopi dan liqueur berlapis kue spons atau 

sejenisnya.) dan sup jagung manis dari restoran Hot Springs sudah cukup. Sup jagung manis adalah 

permintaan yang mudah, tetapi membuat kue Tiramisu, bisa dibilang sungguh sulit! Karena peralatan 

rumah tangga yang dikirim masih belum tiba di Israel, ditambah semua supermarket menggunakan 

bahasa Ibrani, aku sama sekali tidak mengerti apa yang harus aku beli untuk membuat kue ini! 

Saat aku membutuhkan bantuan, terima kasih Tuhan! Tuhan mengabulkan permintaan adik perempuan 

ini.  Tetangga kami, isteri kakak Yong mengatakan tidak perlu beli kue, karena mahal dan tidak enak. Dia 

meminjamkan alat pengocok telur dari rumahnya, dan menemani aku ke supermarket untuk membeli 

bahan kue, meskipun tidak bisa membeli semua bahan, tetapi cukup untuk membuat sejenis kue 

Tiramisu. 

Tuhan sungguh menjaga kami sekeluarga, apa yang kami pikirkan di dalam hati langsung dikabulkan! Ini 

bisa dikatakan adalah waktu bulan madu kami di Israel! 

 

Kalimat dibawah foto halaman 42 

30-31. Setelah upacara sekolah, para murid kembali ke kelas masing-masing. Orang tua memberikan 

kartu ucapan kepada anak-anak, dan berharap mereka belajar dengan senang hati! 

 

Perubahan Anak-Anak di Israel 

[Jesus loves me, I know, because the bible told me so … ] lagu gereja anak-anak ini adalah lagu yang 

dinyanyikan dua anak saat kebaktian. Benar! Mereka benar-benar tahu Yesus mengasihi mereka! 

Apapun masalahnya, mereka tahu Tuhan Yesus akan melaluinya bersama mereka.  

Sebelumnya pernah disebutkan, seorang teman membawa pekerjanya, datang ke Israel untuk 

membantu kami mengurus rumah; tetapi karena kakak pekerjanya jatuh sakit sebelum berangkat ke 

Israel, mereka tidak bisa berangkat bersama kami ke Israel. Tetapi, [semua hal akan ada jawabannya, 

kebaikan akan datang kepada yang mengasihi Tuhan] pepatah ini sungguh benar. Di Hong Kong, anak-

anak hidup terlalu enak, semua pekerjaan rumah besar dan kecil, ada pembantu yang kerjakan, 

termasuk: bangun tidur melipat selimut dan baju tidur, memasak sarapan pagi, mencuci piring, pel lantai, 

menjemur baju dan lainnya … … Tetapi setelah tiba di Israel, semua berubah. 
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Awal masuk ke rumah baru, aku seperti pembantu rumah tangga saja, semua pekerjaan rumah harus 

aku kerjakan sendiri. Bagiku, sejak Hansheng lahir, aku tidak ada kesempatan masuk ke dapur. Sekarang 

dari seorang wanita professional, kembali belajar menjadi ibu rumah tangga, sungguh suatu pengalaman 

yang baru. 

Kaimat dibawah foto halaman 43 

32. Pesta ulang tahun sederhana Suxin yang ke 7 

 

Terima kasih Tuhan! Anak-anak sungguh pengertian! Suatu hari, setelah kami selesai makan siang, aku 

masuk kamar dulu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Beberapa waktu kemudian, aku kembali ke 

ruang makan, dan melihat piring mangkok di meja sudah tidak ada, rupanya, Suxin telah menyuci piring 

mangkok, dan menyusun mereka dengan baik di lemari dapur. 

Selain itu, pada waktu itu Hansheng tidak berhenti meminta aku mengajarnya cara menggoreng telur, 

membuat ini dan itu. Suatu pagi hari, setelah bangun tidur aku belum sampai ke ruang makan, Hansheng 

mengatakan kepadaku, dia sudah menyiapkan sarapan untuk kita semua, dia juga sangat hati-hati, 

menyiapkan dengan cara dan porsi yang disukai setiap orang, dan ditaruh diatas meja. Pada hari itu 

bulan 8 tanggal 31, adalah pertama kalinya Hansheng memasak [sarapan pagi keluarga Huang]. Target 

dia selanjutnya adalah …… nasi goreng.  

Kalimat dibawah foto halaman 44 

33. Hansheng pertama kali memasak [sarapan pagi keluarga Huang]. 
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4. Selamat Tahun Baru 

 

Shalom! Sha-nah To-vah! (Damai! Selamat tahun baru!) Kata-kata ini, Hansheng pelajari di sekolah, 

setelah pulang ke rumah, dia langsung mengajari aku dan menjelaskan artinya. Karena mulai bulan 9 

tanggal 18 malam, adalah tahun baru orang Yahudi. Disini, kami mengucapkan syukur kepada anda 

semua, di tahun yang baru ini lebih banyak menerima kasih karunia Tuhan! 

Tahun baru orang Israel, tidak meriah seperti di Hong Kong. Toko-toko disini, pada jumat siang sudah 

mulai tutup, harus tunggu sampai hari minggu depan baru bisa mulai beli barang. Tentu saja ada 

pengecualian, orang Arab masih tetap bisa berbisnis, dan harga akan naik karena ini.  Karena itu, waktu 

aku ke supermarket untuk beli barang, aku melihat banyak sekali orang, dan menemukan harga sudah 

naik tidak sedikit. Setelah aku bertanya, rupanya waktu tahun baru semua bisnis tutup, rakyat pada 

liburan ini siap untuk menyambut teman dan keluarga datang berkunjung, jumlah orang yang membeli 

barang tentu bertambah. Setahu aku, tahun baru adalah hari yang gembira, tetapi, untuk keluarga yang 

miskin, ini sangat berdampak pada kehidupan mereka! 

Karena pada saat itu tidak menyewa mobil, kami hanya bisa meminta bantuan tetangga orang Yahudi, 

setiap minggu hanya bisa ke supermarket sekali. Aku juga sebisanya mengisi penuh kulkas. Tetapi tidak 

tahu kenapa, setiap kali kami membeli banyak barang, tetapi beberapa hari kemudian kulkas kosong 

kembali. Aku percaya ini adalah sesuatu yang harus aku pelajari dengan rajin. 
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5. Semuanya Ada Pertama Kalinya 

Penerimaan Pertama 

Meskipun barang-barang belum tiba di Israel, kami mulai menerima saudara-saudari. Untuk membuat 

para tamu yang datang merasa nyaman, akhirnya kami ada kesempatan untuk membersihkan rumah 

secara menyeluruh. Hansheng dan Suxin pada malam sebelumnya, bersama membersihkan lantai di 

lantai tiga, supaya kami bisa menerima tiga malaikat dengan bersih. 

Terima kasih Tuhan! Sewaktu mereka tiba, mereka bisa tidur dengan nyenyak, juga karena mereka 

sudah tiba, mereka menjadi pengasuh keluarga kami malam itu, supaya aku dan pendeta bisa bertemu 

dan berbagi dengan orang-orang dari jalan sutera ke jalan Zion, yang sedang bekerja amal disini. 

Pada malam itu, yang membuatku terharu, adalah waktu kakak Yong berbagi. Dia mengatakan, tugas 

kami di garis depan disini, kalau tidak ada ribuan rekan-rekan yang mendukung dari belakang, takutnya, 

kami akan kesepian berjalan sendiri. Setelah berbagi, para pendeta dan saudara-saudari, berkata kepada 

kami: [Kalian tidak akan kesepian!] Benar! Kalau bukan karena dukungan dan dorongan dari kalian 

semua, kami sungguh tidak akan bisa berdiri dengan stabil disini! Terima kasih atas doa kalian yang 

mengingat kami semua! 

Kalimat dibawah foto halaman 46 

34. Menerima tamu-tamu pertama. 

35. Bertemu dengan orang-orang Cina dari jalan sutera ke jalan Zion. 

 

Pertama Kali Sakit 

Pada akhir bulan 9, anak-anak satu persatu jatuh sakit, kami sungguh kuatir, karena obat-obat yang kami 

bawa kesini sudah hampir habis. Terima kasih Tuhan! Seorang wanita yang mengasihi kami, membawa 

pekerja dia ke rumah kami selama sebulan lebih, dia juga membawa obat-obatan untuk kami, cukup 

untuk kebutuhan kami saat itu. Ini membuat kami melihat, waktu yang dipersiapkan Tuhan untuk kami 

adalah sangat sempurna.  Tentu saja, obat-obatan ini tidak bisa membuat anak-anak sembuh total. 

Terutama Suxin yang tidak mau makan obat, yang membuat kami sedikit pusing. Pada saat itu, kami 

hanya bisa percaya kepada Bapa di surga, dan pendeta juga berdoa untuk dia dengan urapan minyak. 

Yang ajaibnya Suxin yang tidak mau makan obat ataupun pergi ke dokter, bisa lebih cepat sembuh 

daripada Hansheng yang lebih mau makan obat dan pergi ke dokter! Tuhan yang kami alami di Israel, 

sungguh melebihi perkiraan kami. Gaya hidup biasa tidak bisa digunakan disini! Disini sungguh adalah 

tempat Tuhan, dimana yang ada hanyalah peraturan Tuhan!  
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Pertama Kali Mengajar Sekolah Minggu Dengan Bahasa Ibrani 

Terima kasih Tuhan! Setiap bulan sekali, aku mulai mengajar anak-anak umur 2 sampai 4 tahun di gereja 

dengan menggunakan bahasa Ibrani. Bagiku, menggunakan bahasa konghu untuk mengajar sekolah 

minggu adalah hal yang mudah, tetapi, menggunakan bahasa Ibrani untuk cerita alkitab sungguh diluar 

kemampuanku! Pada hari itu, aku melihat anak-anak ini umurnya terlalu muda, akhirnya, dengan cepat 

selesai bercerita, setelah itu, adalah waktu bermain dengan mereka. Pada waktu itu, aku hanya bisa 

sering berkata: 「 בוט 」, artinya adalah [Bagus sekali!] Dengan begitu, mereka baru mengerti apa 

yang aku katakan, dan karena itu mereka suka bermain denganku. 

Apa yang Tuhan persiapkan untuk kami, sungguh melebihi apa yang kami minta dan pikirkan, rumah 

pasangan pendeta Yahudi kebetulan dekat dengan rumahku, jadi aku dengan mudah bisa pergi ke 

rumah mereka untuk belajar bahasa Ibrani. 

 

Pertama Kali di Hari Yang Sama Merayakan Festival Mid-Autumn dan Hari Raya Pondok Daun 

Festival Mid-Autumn tahun ini, jatuh bersamaan dengan Hari Raya Pondok Daun bagi orang Yahudi. Bagi 

mereka, ini adalah hari raya yang besar, tujuannya adalah bagi semua generasi orang Israel untuk 

mengetahui, waktu Yehuwa memimpin mereka keluar dari Mesir, dan membuat mereka tinggal dalam 

pondok.  

Pada bulan 10 tanggal 3 itu, kami telah mempersiapkan kue dan biscuit, dan ikut pesta gereja Yahudi 

Mesianik. Setelah pesta selesai, kami mengundang kakak Yong suami isteri bersama memandang bulan. 

Orang Cina yang tinggal disini, dan keluarga kami, belum pernah mencoba di tempat terbuka, sambil 

memakan kue bulan dari Hong Kong, buah lokal dan makanan ringan dan sebagainya, sambil 

memandang bulan. Ini adalah pertama kali untuk kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan! Kami bisa 

melihat bulan disini yang sangat bulat dan terang. 

Karena tidak ada lentera, Hansheng terpaksa menggunakan prakarya dia dari sekolah menjadi lentera, 

dan menarik perhatian seekor anjing putih dan kucing yang kami piara untuk main bersama. 

Kalimat dibawah foto halaman 48 

36. Pondok untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun 

37. Mari bersama memandang bulan! 
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6. Kehidupan Sehari-Hari Semakin Menarik 

 

Terima kasih Tuhan! Kami telah tinggal di Israel sekitar 3 bulan, akhirnya kami bisa pelan-pelan 

menyesuaikan dengan kehidupan disini, dan menerima bahwa orang-orang, hewan, hal-hal disini 

sungguh berbeda dengan Hong Kong! 

 

Perjalanan ke Jordan 

Karena ijin tinggal 3 bulan kami hampir berakhir, karena itu, kami harus meninggalkan wilayah Israel 

dulu, waktu kembali menerima ijin tinggal 3 bulan lagi. Pada pertengahan bulan 10, kami dipimpin oleh 

seorang akuntan Arab, berjalan dari sungai Yordan di Israel menuju seberang sungai – Jordan. Tempat 

ini,  membuat kami melihat perbedaan miskin dan kaya yang hebat. Waktu memasuki wilayah Jordan, 

biarpun hanya berjarak sebuah sungai, semua tanah disitu gersang dan tandus. Hanya melihat 

sekelompok remaja pengganguran berkelahi di jalanan.  

Kami mengikuti jalan gunung menuju Amman. Tetapi seperti dunia yang berbeda, di satu jalan, bisa 

melihat lima mobil Mercedes. Kami memasuki jalanan besar seperti Nathan Road di Tsim Sha Tsui di 

Kowloon, kanan kiri semua toko-toko, dan tentu saja ada pusat perbelanjaan. 

Yang membuat kami gembira adalah, anak-anak melihat di dalam Burger King ada perosotan yang 

sangat besar. Karena itu, kami pergi dulu ke restoran ikan bakar dan mencoba makanan lokal yang enak; 

setelah itu, pergi ke tempat mainan anak-anak, dan membiarkan mereka bermain sampai puas. 

Mereka begitu gembira, karena di Israel, di sekitar rumah kami, tidak ada tempat bermain anak-anak 

sebesar ini! Rupanya, anak-anak datang ke Israel, juga merasakan mereka dan kami bersama-sama pada 

tingkat yang berbeda belajar melepaskan pekerjaan rumah! 

Pada hari itu, kami melalui orang Arab ini, merasa lebih mengerti tentang budaya, ekonomi, dan 

kepercayaan orang Jordan. Hari berikutnya, kami kembali ke Israel. Terima kasih Tuhan! Kami masuk 

dengan lancar! 

Kalimat dibawah foto halaman 49 

38. Sekelompok remaja pengganguran berkelahi ditengah jalan 

39. Ikan bakar lezat di Jordan. 

40. Sedang menikmati makanan enak. 
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Kalimat dibawah foto halaman 50: 

41. Tempat bermain di Burger King di Jordan. 

42. Jordan juga ada gereja! 

 

Turun Hujan 

Mengingat tahun 2008 waktu datang ke Israel, melihat air di danau Galilea begitu sedikit, hati merasa 

sakit. Pada waktu itu, salah satu tugas pendeta adalah memohon hujan. Waktu kami sekeluarga pindah 

ke Israel, kami meminta Tuhan agar tanah yang kering ini, kembali menjadi yang waktu dulu dikenal 

sebagai tanah [mengalir dengan susu dan madu]! 

Pada tahun itu, musim hujan datang lebih awal dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu pada bulan 9 

atau 10, hari hujan juga lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Curah hujan dari 5 hari saja, sudah 

sama dengan 25% dari seluruh tahun lalu. Puji Tuhan! Dia sungguh adalah Tuhan yang menakjubkan! 

Biarpun begitu, hujan sebenarnya membuat kami susah. Karena rumah yang kami tinggal sudah rada 

usang, ada kebocoran air, bukan air rembesan, tetapi air dari ruang tamu masuk ke dalam, sungguh 

membuatku merasa tidak berdaya. Pada waktu itu, pendeta sedang kembali ke Hong Kong, di malam 

hari yang dingin, aku sendirian memperbaiki masalah ini, hanya Tuhan dan aku bersama-sama 

menanggung beban yang tidak enak ini! 

Tetapi aku mau berterima kasih kepada Tuhan! Semua berada di tanganNya! Karena barang-barang 

masih belum tiba di Israel, kami baru bisa menemukan keanehan di ujung tembok ini, kalau tidak, semua 

perabotan harus segera dikirim ke tempat pembuangan sampah! 

 Pada waktu itu, kami belajar berdoa dari doa-doa Gideon: [Hanya diluar rumah ada hujan besar, 

didalam rumah tidak ada air hujan.] Yang ajaibnya, hari kedua paginya, aku masuk ke dalam ruang doa, 

menemukan sedikit sekali air hujan di lantai! 

Terima kasih Tuhan! Pemilik rumah juga sudah setuju untuk secepatnya memanggil tukang datang ke 

rumah untuk memperbaiki! 
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7. Memasuki Tahun 2010, Tahun Baru Awal Yang Baru 

 

Terima kasih Tuhan! Kami tinggal di Israel sudah 5 bulan lebih, kesenangan dan kesusahan waktu itu, 

tidak bisa semuanya dijelaskan. Tetapi banyak hal yang membuat kami bersyukur, bisa lebih banyak 

menambah kekuatan dan semangat kami, di Israel melakukan tugas Tuhan. 

 

Perkembangan Baru di Yerusalem 

Terima kasih Tuhan! Kami dengan ajaib berhasil membeli restoran Jun Zitang di Yerusalem, mulai bulan 

1 tanggal 1, kami secara resmi mengambil alih restoran ini (untuk lebih jelas, silahkan baca artikel di 

buku ini: [Keluarga Huang] Perjalanan Indah ke Israel: Kanaan, Tanah untuk Industri). 

Apakah itu bos yang lama paman Du, partner kami kakak Lin, pegawai di dapur, para pelayan dan yang 

lain, semuanya merasa senang, semua orang membawa kebahagiaan menyambut tahun yang baru, 

semua yang lama sudah berlalu dan berubah menjadi baru. 

Karena Jun Zitang sudah lama tidak dirawat, apakah itu fasilitas dapur dan peralatannya, semuanya 

sudah sangat usang. Setelah semuanya di renovasi, anda selain bisa menikmati masakan asli cina di 

Yerusalem, kami merombak lantai atas menjadi pusat penerimaan orang Kristen Cina, dan menerima 

kunjungan anda semua. Semoga tempat ini, bisa memberikan lebih banyak kemuliaan kepada Tuhan. 

 

Rekonstruksi Rumah Baru 

Terima kasih Tuhan! Pada tahun 2009 akhir bulan 12, kami akhirnya menerima sebagian dari perabotan 

rumah. 4 bulan terakhir ini, tidak ada mebel, tidak ada peralatan makan yang lengkap, bisa hidup selama 

ini adalah latihan bagi keluarga kami. Meskipun kami sudah membayar pajak bea cukai, tetapi bea cukai 

kelautan menahan peralatan elektronik dan mainan untuk pemeriksaan, sementara barang yang lain, 

sebagian besar dikirim ke rumah kami. Sungguh ajaib, kami tetap menerima sebagian dari peralatan 

elektronik, termasuk microwave oven, kompor, lampu, printer dan lainnya, yang membuat kami 

bersyukur adalah, sebagian dari mainan anak-anak juga termasuk disitu!  

Karena itu, dua minggu ini, pendeta dan Hansheng terus melakukan renovasi rumah, memasang dan 

mengatur peralatan rumah yang dikirim. Seperti kerjaan Tuhan Yesus yang waktu itu menjadi tukang 

kayu. Sekarang, anak-anak ada meja belajar, lemari buku dan lemari baju sendiri. Mereka bisa 

melakukan pekerjaan rumah dikamar sendiri; dan membereskan mainan ke tempat sendiri. 
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Anggota Keluarga Yang Baru 

Sewaktu kami memasuki hidup perkawinan yang ke 15 tahun, keluarga kami bertambah satu anggota 

baru. Jangan salah paham! Maksudku adalah seekor kucing kecil – Lily. 

Kalimat di foto halaman 53 

43. Kucing kecil – Lily 

 

Kami sekeluarga pada akhir tahun ke Yerusalem untuk merayakan tahun baru, beberapa hari kemudian 

pulang ke rumah, menemukan kucing piaraan kami sudah hilang. Suxin menangis dua hari karena kucing 

ini, aku dan pendeta mencari di daerah sekitar rumah, dan bertanya kepada tetangga dekat rumah, 

tetap tidak menemukan dia. Karena itu, tetangga kami berdoa untuk kami, meminta Tuhan memimpin 

kucing ini pulang ke rumah, dan juga mempersiapkan seekor kucing baru untuk kami. Benar juga, Tuhan 

mendengar doa mereka. Pada hari berikutnya, ada seorang saudara dari gereja Jerusalem House of 

Prayer for All Nations datang ke rumah, dia tahu tentang situasi kami, kebetulan, gerejanya ada seekor 

kucing kecil yang berumur dua bulan, tidak hanya lucu, juga membuat orang-orang senang. Dengan 

begitu, kucing kecil itu datang dari Yerusalem ke rumah kami. 

Tentu saja, bagiku, ini menambah pekerjaan rumahku. Tetapi, malam pertama Lily datang ke rumah 

kami, dia tidur di pahaku. Dia begitu cepat percaya dengan aku, membuatku tidak ada alasan untuk tidak 

menjaga dia! Karena anak-anak rela demi dia, belajar membereskan barang sendiri dulu, menjaga diri 

sendiri, juga rela membersihkan Lily; dan karena kami sudah berjanji, semuanya bersama belajar piara 

kucing. 

 

Profesor Kurikulum Baru 

Setelah membersihkan selama dua minggu, kami menemukan buku pelajaran bahasa mandarin anak-

anak. Karena itu, aku membeli sebuah papan putih besar, dan mulai setiap minggu mengajar bahasa 

mandarin untuk anak-anak cina lokal. Tentu saja, Suxin juga ikut belajar.  

Tidak disangka, di Hong Kong dengan senang hati mengajar anak kecil, di Israel juga bisa mengajar anak 

kecil! Tetapi, waktu pelajaran bahasa mandarin, aku menemukan anak-anak yang  tidak mengerti 

mandarin sama sekali, ini membuatku merasa bahasa mandarin sebenarnya adalah bahasa yang rumit 

dan sangat susah dipelajari. 

Terima kasih Tuhan! Membuat kami lahir di Cina, belajar bahasa ini, tidak sedikitpun merasa susah. Dan 

kami datang ke negeri asing ini, bisa membantu orang Cina belajar bahasanya sendiri! 

Kalimat difoto halaman 54 

44. Acara pembukaan kelas bahasa mandarin yang sederhana.  
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8. Mata Tuhan Mengawasi 

 

Kalender tahun baru berlalu, sekarang memasuki tahun baru imlek orang Cina, disini kami mengucapkan 

[Selamat Tahun baru] kepada anda semua, semoga tahun baru ini membawa lebih banyak 

keberuntungan kepada kalian semua! 

Terima kasih Tuhan! Ini adalah tahun baru imlek kami yang kedua di Israel! Tahun lalu, kami dan lima 

belas teman-teman pergi melihat jejak Tuhan di Israel, melihat hidup teman-teman ada perubahan yang 

berbeda, dan karena ini kami bersyukur. Tahun ini, berkat kami yang terbesar adalah, melihat 

perubahan besar pada anak-anak sendiri! 

Dalam waktu enam bulan yang singkat hidup di Israel, kami belajar tidak sedikit hal-hal yang baru. Dan 

pengalaman yang terbesar adalah, melihat mata Tuhan mengawasi tanah dan rakyat Dia. 

 

Kembalinya Musim Semi 

Cuaca yang dingin berlalu, suhu udara mulai naik, kelembapan yang dibawa air hujan, membawa 

kehidupan kembali ke bumi. Bahkan bunga-bunga di depan rumah kami bermekar dengan cantik. 

Sekarang, aku mulai mencoba bertanam sayuran. Sayuran yang kami sering makan di Hong Kong seperti 

cai xin, lobak putih, daun bawang dan lainnya, tidak bisa dibeli disini. Karena itu, kami dari Hong Kong 

membawa beberapa macam bibit, semoga akan ada hasilnya! 

 

Domba Ada Rumput Untuk Dimakan 

Terima kasih Tuhan! Curah hujan di bulan 2, sudah mencapai tingkat seluruh tahun lalu, bisa dikatakan, 

kalau masih ada air hujan turun, itu adalah rahmat Tuhan yang lebih besar untuk Israel. 

Pada suatu hari, waktu perjalanan ke rumah, di desa yang sama, kami melihat banyak domba sedang 

makan rumput di padang rumput. Padang rumput ini, waktu musim panas adalah tanah yang kering 

berwarna coklat, tidak disangka, setelah turun hujan, bisa menjadi rumput yang hijau. Kami juga melihat 

seekor ibu domba yang baru melahirkan dua domba kecil, embrionya belum dibuang, ini adalah 

pemandangan yang alami. Anak-anak melihat begitu banyaknya domba, maka aku menghentikan mobil. 

Mereka sangat gembira, dengan cepat berlari menghampiri domba-domba itu, tetapi, kawanan domba 

itu ketakutan dan berlari ke samping gembala. 

Benar, waktu kita ketakutan atau kaget, kita mengerti untuk berlari dan berlindung kepada Tuhan! 
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Kalimat dibawah foto halaman 56 

45. Beberapa bibit yang dibawa dari Hong Kong. 

46. Kawanan domba yang sedang makan rumput di padang. 

47. Suxin gembira melihat anak domba yang baru lahir dan ibu domba. 

 

Liburan ke Gunung Salju 

Tahun ini kami melihat lebih banyak keajaiban dibanding tahun sebelumnya. Karena, tahun lalu waktu 

kami datang ke Israel, air hujan tidak cukup, salju tidak cukup, bahkan pergunungan Hermon juga 

kekurangan salju, tidak bisa dibuka untuk main ski. Melihat situasi ini, banyak gereja rajin berdoa demi 

turun hujan dan salju. Aku melihat, kalau kita datang ke depan Tuhan dengan doa, semuanya akan 

berbeda. Terima kasih Tuhan! 

Mumpung ada salju, kami pergi ke tempat main ski di utara Israel – pergunungan Hermon, gunung ini 

terletak di perbatasan antara Suriah dan Lebanon di utara Israel, titik tertingginya 2814 meter diatas 

permukaan laut. Bagi anak-anak, pemandangan disini tidak hanya menakjubkan, ini juga merupakan 

tempat impian mereka. 

Pada hari itu, anak-anak bermain sampai puas, seperti mimpi saja, bahkan jaket juga dilepas. Mungkin 

karena aku adalah orang dari selatan, aku tidak mengenal sama sekali salju dari utara, kedua kakiku 

sungguh sangat kedinginan! Terutama waktu kami naik kereta gantung menuju ke atas gunung, angin 

yang dingin dan kuat meniup ke dalam kakiku, sangat tidak nyaman! Tetapi setelah tiba diatas gunung, 

melihat ciptaan Tuhan begitu menakjubkan, hatiku hanya menyanyikan lagu pujian untuk kemuliaan 

Tuhan! 

Waktu turun dari gunung, aku dan Suxin bersama menyanyikan <<Take Me Into Your Holy Place>>, 

dalam pantulan kacamata hitam, kami juga melihat sebagian dari pelangi, membuat aku dan Suxin 

memuji ciptaan Tuhan. 

Kalimat dibawah foto halaman 57 

48. Kakak menarik adiknya bermain kereta luncur. 

49. Hansheng bermain kereta luncur dengan sendiri. 

50. Naik kereta gantung menuju keatas gunung. 

51. Pemandangan diatas gunung Hermon. 

52. Melihat matahari terbenam, kemuliaan bagi Tuhan. 
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9. Situasi Menjadi Tegang 

 

Waktu kita melihat berita di koran tentang Israel, sering juga merasa sangat tegang.  Keluarga kami juga 

sering menelpon dan bertanya bagaimana keadaan disitu! 

 

Mempersiapkan Tempat Perlindungan 

Pada tahun 2010 bulan 5 tanggal 23, seluruh Israel mengadakan latihan pertahanan udara. Di dalam 

sekolah,  anak-anak harus belajar waktu ada sirene peringatan, bagaimana menuju ke tempat yang 

aman. Kalau anda berada di jalanan, maka anda harus menuju ke tempat perlindungan yang terdekat, 

kalau tidak ketemu, anda harus menuju ke rumah tetangga terdekat dan berlindung disitu. Anak-anak 

mempelajari tentang semua ini di sekolah. 

Bagiku, hidup di Hong Kong yang makmur dan aman, kami sama sekali tidak mengalami kesempatan 

untuk perang, karena itu, kami tidak tahu bagaimana menyesuaikan diri kalau ada perang. Terima kasih 

Tuhan! Ada teman yang datang dari Inggris ke Israel, dia memberi tahu aku bagaimana cara 

mempersiapkan bahan di rumah untuk dipakai kalau ada perang. 

Ternyata yang kami perlukan adalah: kotak pertolongan pertama, senter, radio yang menggunakan 

batere, alat pemadam api, baju dan alas kaki untuk semua anggota keluarga, peluit, pisau multi-guna, 

barang kebersihan pribadi, dokumen penting dan lainnya … Juga air untuk keperluan tiga hari, makanan 

kering dan obat-obat umum. Waktu evakuasi darurat, kami harus segera bergerak. Tentu saja, kalau 

sungguh ada sirene peringatan, kami sekeluarga harus masuk ke tempat perlindungan. 

Di Israel, setiap rumah harus ada satu ruangan sebagai tempat perlindungan. Kalau rumah terlalu kecil, 

mereka bisa merubah tempat perlindungan menjadi kamar, menggunakan jendela dan pintu yang 

dibuat dari baja. Rumah kami juga ada ruangan tempat perlindungan, yang berada dibawah tanah. 

Karena biasanya tidak pernah masuk ke ruangan tempat perlindungan ini, juga karena tidak peduli, jadi 

kami tidak tahu ruangan ini seperti apa. Rupanya, tempat perlindungan kami hanyalah sebuah ruangan 

kosong yang tidak ada apapun. Karena itu, aku mulai mencoba mengatur langkah-langkah pencegahan 

ini. 

Akhirnya, empat tahun terakhir ini, dibawah perlindungan Tuhan, Israel tetap aman. Hanya pada tahun 

2012 pertengahan bulan 11, karena Gaza sering menembakan misil ke wilayah Israel, menyebabkan 

gangguan, maka tentara Israel mulai menyerang balik. Karena itu, sampai sekarang, kami belum benar-

benar mulai mempersiapkan bahan untuk tempat perlindungan! Kami juga percaya, tiba waktunya, 

Tuhan akan memandu setiap langkah kami. 
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Situasi Sebenarnya di Israel 

Israel, negara yang hancur sekitar 2500 tahun yang lalu, dari tahun 1948 waktu negaranya berdiri 

sampai sekarang, negara-negara tetangganya tidak pernah berhenti menyerang. Seperti yang ditulis di 

alkitab: [Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup.] 

(Mazmur 27:13) Orang Yahudi disini, menghadapi negara yang baru didirikan, adalah hal yang tidak 

terbayangkan; Juga sama, mereka demi mempertahankan rumah dan negara, waktu mencapai usia 

prajurit, mereka akan ikut menjadi tentara dan menerima pelatihan. Ini adalah kewajiban mereka 

sebagai rakyat. Karena itu, aku melihat, mereka sungguh demi negara melakukan tanggung jawab 

mereka!  

Karena itu, waktu kami masuk ke wilayah Israel, pelan-pelan kami mengenali lebih banyak orang Yahudi, 

dan mulai mengerti tentang kehidupan dan peraturan mereka; yang kami temukan adalah kebohongan 

media, apa yang mereka laporkan hanya sebagian adalah kebenaran, tujuannya adalah supaya seluruh 

dunia punya pandangan negatif terhadap Israel. Di dalam wilayah Israel, orang Arab dan Yahudi hidup 

bersama, aku melihat orang Arab hidup dengan bebas di tanah ini, berbisnis jual beli, juga ada orang 

profesional, sebagian orang Yahudi malah suka mempekerjakan orang Arab, karena, mereka boleh 

bekerja di hari sabat! Sebaliknya, wilayah yang dikontrol Palestina semuanya terpencil dan gersang; 

bahkan rakyat disitu mengeluh tentang pemerintah Palestina. 

Selain itu, media tidak melaporkan hal-hal yang lain di Israel dengan jujur. Sebagai contoh, seorang 

prajurit Israel menjadi tawanan, harus menggunakan sedikitnya 1000 tawanan Palestina sebagai syarat 

pertukaran.  Bagaimana, sementara dunia menanyakan tentang hak asasi manusia di Israel, apakah 

mereka juga menanyakan hak asasi manusia negara-negara lain? Tentu saja, Israel tidak selalu benar, 

tetapi kami mau anda semua mengerti, dimanakah kebenaran? 

Akhirnya, tahun 2011 bulan 10 tanggal 11, Israel dan Hamas Palestina mencapai kesepakatan pertukaran 

tawanan, Israel melepaskan 1027 tawanan Palestina untuk bertukar dengan seorang  tentara Israel 

bernama Ladd Shalit yang telah ditawan selama lima tahun. Meskipun, diantara tawanan ini ada 

termasuk 477 orang yang ditangkap karena kegiatan teroris, tetapi bagi pemerintah Israel, mereka lebih 

menghargai nyawa seorang rakyatnya, juga tidak mudah melepaskan setiap nyawa. Ini adalah sangat 

terpuji. Disini, kami hanya bisa banyak berdoa, meminta Tuhan untuk menjaga kedamaian negara ini, 

mencegah para teroris yang sudah dilepas untuk beraksi lagi. 

Kalimat dibawah foto halaman 60 

53. Banyaknya buah-buahan di Gaza. 

54. Rakyat begitu bebasnya di pasar. 
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Yang terjadi adalah, semua orang mengira setelah Israel blokade wilayah Gaza, hidup rakyat di dalam 

wilayah ini pasti sangat susah, tetapi sebenarnya, mereka menerima sangat banyak bahan dan pangan. 

Kalau Israel benar melakukan blokade total, bagaimana mungkin ada begitu banyak barang tersedia di 

pasar untuk dijual? Kalau semua orang bisa mempertanyakan kebenaran dengan lebih rasional, 

sejujurnya, banyak artikel di media adalah kebohongan! 

Jadi, [Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak 

memperhatikan langkahnya.] (Amsal 14:15) Mohon Tuhan memberikan kita kemampuan untuk 

membedakan, pada akhir jaman ini, biar Tuhan membuka mata dan kuping kami, untuk melihat 

kebenaran. Menghadapi media, atau semua kesalahan dan kebenaran di Israel, juga semoga aku bisa 

mengerti tujuan Tuhan. Yang terpenting adalah: [[Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi 

berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis: [Pembalasan itu adalah hak-Ku. Akulah yang 

akan menuntut pembalasan], firman Tuhan.]] (Roma 12:19) 
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10. Melihat Kembali Setahun, Semua Adalah Anugerah 

 

Waktu berlalu dengan sangat cepat, kami telah tinggal di Israel hampir setahun lamanya. Melihat 

kembali kehidupan satu tahun ini, sungguh tidak mudah. Tetapi, anugerah Tuhan sungguh banyak.  

Setiap pengalaman adalah begitu indah dan ajaib. Waktu acara doa keluarga pada malam sebelum 

kembali ke Hong Kong, aku dan anak-anak bersama menghitung anugerah Tuhan, mereka menghitung 

lebih banyak daripada aku. Hansheng mengatakan: [Benar banyak sekali, bahkan sepuluh jari di tangan 

tidak bisa selesai menghitung!] Waktu kami selesai menghitung, mereka menemukan, Tuhan sangatlah 

baik! 

Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah 

mungkin bagi Allah. (Markus 10:27) 

Apakah anda percaya dengan kata-kata ini? Satu tahun ini, kami justru mengalami kata-kata ini: 

>> >> Sebelum tiba di Israel, teman di Israel sudah menyewakan rumah untuk kami tinggal, meskipun 

seperti membeli sapi di gunung, tetapi tempat yang kami sewa, melebihi dari apa yang kami doakan dan 

pikirkan, apalagi ini adalah bekas rumah besar seorang hakim, rumah ini penuh dengan kenangan yang 

baik. 

>> >> Meskipun kami tidak memiliki ijin tinggal di Israel, anak-anak dengan ajaib bisa belajar di sekolah 

pemerintah, juga ada pelajaran bahasa Ibrani khusus untuk pendatang baru. Karena petugas di sekolah 

tidak pernah menerima aplikasi masuk sekolah seperti ini, awalnya, mereka mengijinkan kami 

menggunakan status sebagai pendatang baru untuk tidak membayar uang sekolah, sampai beberapa 

bulan setelah sekolah mulai, masalah ini baru diselesaikan! 

>> >> Waktu setengah tahun persiapan pindah ke Israel, ajaibnya yang paling sulit adalah mendapatkan 

ijin mengemudi, baru lima hari menerima surat mengemudi, sudah tiba di Israel. Karena belum 

mendapat surat ijin mengemudi internasional, terpaksa menggunakan surat ijin mengemudi sementara 

dari Hong Kong, dengan ajaib menyewa mobil, dan menjadi alat transportasi kami. 

>> >> Tidak lama setelah tiba di Israel, restoran [Jun Zitang] di Yerusalem dijual, kami dengan ajaib 

membeli restoran ini dari bos yang lama, dan mempersiapkan untuk menjadi tempat penyambutan 

orang Kristen Cina. Sekarang, mantan bos ini menjadi penasihat kehormatan kami, dan dengan seorang 

saudari bertanggung jawab menjalankan bisnis ini, supaya kami bisa fokus mengerjakan tugas Tuhan.  

Melihat setiap pegawai menyambut tamu dengan senyuman, semua orang seperti keluarga saja, puji 

Tuhan! 
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>> >> Karena perubahan lingkungan hidup, anak-anak mulai makin mengerti, sekarang sudah belajar 

banyak hal, dan banyak membantu pekerjaan di rumah. Mereka juga belajar memasak nasi dan 

beberapa masakan yang gampang. 

>> >> Pendeta membawa panggilan Yohanes Pembaptis, saudara-saudari asalkan bertemu dengan 

pendeta di Israel, biarpun cuaca sangat dingin, atau dari manapun datang ke Israel, pendeta dengan rela 

melakukan pembaptisan di sungai Yordan. Melihat pendeta melakukan pembaptisan di sungai, dan 

berdoa untuk setiap orang, membuat mereka mengerti maksud Tuhan, melihat mereka meninggalkan 

Israel setelah itu, ada perubahan dan pembaruhan pada hidup mereka. 

 

Kebangkitan Bunga Jasmine 

Karena Israel tidak ada bunga Osmanthus kesukaanku, maka aku membeli bunga Jasmine sebagai 

penggantinya! Tetapi, Israel terlalu kering, dan aku sendiri tidak terlalu mengerti cara merawatnya, pada 

awal bulan 4, dia mati kekeringan. Waktu pendeta pulang ke rumah, dia terus menerus memberi air, 

akhirnya, bunga yang sudah mati kekeringan ini hidup kembali. Awalnya karena pohon ini sudah mati, 

aku berniat menggunting cabang yang sudah layu, ajaibnya, cabang-cabang ini mulai menjadi hijau 

kembali dengan pelan, dan ada 78 bunga di cabang-cabangnya. Karena itu, pendeta ingat dengan kata-

kata di alkitab tentang kejaiban ini: [Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, 

maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, 

mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu 

keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel; mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya 

masing-masing.] (Bilangan 17:8-9) 

 

Pohon Epiphyllum Berkembang 

Pada awal bulan 7, malam sebelum kami kembali ke Hong Kong, yang membuat kami merasa spesial 

adalah – bunga epiphyllum berkembang. Tidak disangka, dalam waktu kurang dari satu tahun, dari bulan 

10 tahun lalu sampai awal bulan 7, bunga epiphyllum terus berkembang. Sampai pemilik rumah merasa 

sedikit iri, mengapa kami sering melihat bunga ini, tetapi di rumah dia tidak ada satupun bunga ini. 

Tuhan sungguh sedang membuat kami melihat karya besarnya, supaya kami tahu, di Israel kasih 

karuniaNya terus bertambah! 
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Berbagai Pemandangan Indah di Langit 

Pemandangan indah di langit Israel, membuat kami merasakan kasih Tuhan. Kami ada melihat malaikat, 

memberikan hati kepadaku, juga matahari terbenam yang indah, yang juga adalah pemberian Tuhan. 

Waktu saudara-saudari datang ke rumah kami, mereka suka mengambil foto matahari terbenam. Ada 

suatu saat, pemilik rumah melihat pemandangan indah ini di rumahku, dan bercanda denganku, mau 

meminta pembayaran untuk berfoto disitu. Aku menjawabnya: [Benar, harus minta mereka bayar! 

Tetapi, uangnya harus diserahkan kepada Tuhan!] 
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11. Kembali ke Jalanan Yang Benar 

 

Terima kasih Tuhan! Waktu kami di Hong Kong bisa bertemu dengan keluarga dan teman-teman. Dan 

menerima dukungan dari semua orang, membuat kami sedikit tidak rela untuk balik ke Israel! 

Kali ini kembali ke Hong Kong, menerima kasih dari keluarga dan teman yang sering membawa kami ke 

tempat yang berbeda di Hong Kong untuk makan enak. Kami tinggal di Hong Kong bertahun-tahun, juga 

tidak tahu rupanya Hong Kong ada begitu banyaknya makanan enak! Tempat-tempat yang kami 

kunjungi, kami belum pernah pergi sebelumnya. Sungguh menarik, kami seperti turis saja, mengambil 

foto makanan-makanan yang menarik ini, untuk berbagi dengan orang Yahudi di Israel dan saudara-

saudari. Disini, kami mau berterima kasih kepada setiap saudara-saudari yang memberi tempat tinggal 

dan mengajak kami makan-makan enak! 

Awal bulan 8, kami dengan sedikit perasaan tidak rela, pulang ke rumah. 

 

Hal-Hal Yang Belum Bisa Terlepaskan 

Tidak terasa, pendeta sudah 8 tahun meninggalkan tugas pelayanan di Hong Kong yang stabil, dan aku 

sudah hampir 5 tahun meninggalkan kerjaanku yang stabil dengan kesejahteraan yang bagus. Pada 

waktu ini, kami sekeluarga di saat tidak ada pemasukan yang stabil, menggunakan panggilan dan 

penampakan dari Tuhan, mendirikan [[Chaplain Recreation Ministry]] dan [[Rainbow Parents & Kids 

Centre]]. Kami sering mengalami kesulitan, karena kami tidak melihat dulu berapa sumber daya yang 

diperlukan untuk mendirikan organisasi ini, yang kami lihat adalah, kebutuhan orang-orang dan 

panggilan dari Tuhan. Seperti dialog di dalam film injil [[Team of Miracle]]: [Jumlah orang yang 

diselamatkan tidak dihitung dengan cara ini!] 

Kalimat difoto halaman 64 

55. Melihat Rainbow Parents & Kids Centre. 

 

Pada saat itu, kami dan teman kerja bersama bekerja dalam keyakinan.  Bahkan relawan juga melihat 

munculnya keajaiban. Tidak tahu bagaimana, waktu pembayaran sewa, selalu ada uang yang cukup 

untuk membayar sewa. Ini terjadi berkali-kali, membuat kami makin percaya kepada Tuhan. Setiap kali 

apa yang kami lakukan adalah benar dan sesuai dengan kemauan Tuhan, kami akan melihat jalan keluar; 

tetapi waktu kami berada di jalan yang salah, kami juga merasa kurang percaya kepada Tuhan. Ini adalah 

pekerjaan rumah dan ujian yang diberikan oleh Tuhan. 
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Meskipun kami sudah memasuki lembaran baru, meninggalkan Hong Kong, masuk ke Kanaan; tetapi dua 

organisasi ini membuat hati kami merasa kehilangan. Waktu [[Rainbow Parents & Kids Centre]] 

mengalami kenaikan sewa dari pemilik tempat, pegawai dan rekan kerja sekali lagi mengalami tekanan 

ekonomi; karena itu, sebelum meninggalkan Hong Kong, setelah mengalami perjuangan yang besar, 

bertekad untuk memulai lagi [[Rainbow Parents & Kids Centre]], melanjutkan tujuan organisasi ini: 

[membentuk kembali hubungan orang tua-anak Hong Kong, untuk mendapatkan kembali kepercayaan 

diri dan kreativitas anak-anak, membiarkan mereka hidup bahagia dan memiliki mimpi.] Tidak hanya 

mendorong visi ini di Hong Kong, juga di Israel membantu hubungan orang tua dan anak-anaknya. 

Semoga anda semua bisa berdoa untuk organisasi ini, dan mendukung [[Rainbow Parents & Kids Centre]] 

untuk menjadi jembatan antara orang tua dan anak-anak, membuat hati orang tua berpaling ke anak 

mereka, hati anak-anak berpaling ke orang tua mereka. 

 

Keluarga Yang Tidak Bisa Dilepaskan 

Kali ini kembali ke Hong Kong, ada lebih banyak waktu mengunjungi nenek. Dia sudah tidak bisa berjalan, 

dan mengalami gangguan saluran kemih juga, karena itu, dia tinggal di sebuah rumah perawatan orang 

lanjut usia di Kowloon, supaya dia mendapat perawatan yang lebih baik. Orang tua yang sudah berumur 

hampir seratus tahun, ingatan dia juga pelan-pelan memudar. Terima kasih Tuhan! Sebelum 

meninggalkan Hong Kong, dia masih ingat dengan aku dan anak-anak, dia hanya mengatakan, dia tidak 

rela kami pergi ke Israel yang jauh. Berharap sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia bisa menerima 

Tuhan Yesus! 

Kalimat dibawah foto halaman 65 

56. Kembali ke Hong Kong mengunjungi nenek. 

 

Selain itu, kami juga membawa orang tua berlibur ke Bahtera Nuh, melihat orang Hong Kong 

menemukan bahtera, ada catatan banjir global, membuat papa mama melihat siapa yang kami percayai. 

Mama pernah bertekad, tetapi karena keluarga masih menyembah berhala, jadi hatinya masih belum 

berubah untuk menjadi Kristen, tetapi dia mengatakan, sesudah dia meninggal, dia mau memakai 

upacara pemakaman Kristen. Semoga dia tidak hanya menerima hidup yang kekal, di hidup ini juga 

menerima kedamaian dan kebahagiaan dari Tuhan. Aku berharap anda semua mendoakan orang tua 

aku! 

Kalimat dibawah foto halaman 66 

57. Berlibur ke Bahtera Nuh dengan orang tua. 
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Kembali ke Jalanan Yang Benar 

Selalu ada hal-hal yang tidak bisa dilepaskan, tetapi sudah mau naik pesawat pulang ke rumah. Sudah 

sebulan meninggalkan Israel, Suxin sangat rindu dengan kucing kecil Lily. Melihat anak-anak 

bersemangat untuk pulang, membuat kami melihat Tuhan telah membuat mereka meninggalkan 

hatinya di Israel. 

Tiba di Israel, sungguh seperti pulang ke rumah. Kami kembali ke jalanan yang benar. Pendeta kembali 

ke Israel lebih awal, demi mengatur kerjanya di hari berikutnya. 

Demi menyambut orang Kristen dengan ekonomi terbatas pada waktu bulan 9 tahun baru Israel dan 

Hari Raya Pondok Daun, [[Pusat Penyambutan Orang Cina Jun Zitang]] sekarang mulai di renovasi. 

Minggu pertama proyek dimulai, adalah merenovasi empat kamar di lantai atas Jun Zitang, termasuk 

tempat kos dengan 20 ranjang, kamar mandi dan toilet, juga ruangan kantor yang simpel untuk tujuan 

komunikasi. Karena misi kami adalah mempersiapkan tempat untuk orang Kristen Cina, supaya mereka 

dalam hidup ini bisa ke tanah suci untuk menerima anugerah Tuhan yang lebih besar, kami berharap 

pusat penerimaan ini bisa menerima lebih banyak orang Kristen yang datang ke tanah suci untuk 

mencari tujuan mereka, berjalan di jalanan yang dimaksudkan oleh Tuhan. 

Kalimat dibawah foto halaman 66 

58. Penampilan Jun Zitang, setelah di renovasi, boleh juga kan? 

 

Minggu kedua proyek, adalah penambahan tenda di atap Jun Zitang, menjadi tempat kebaktian yang 

kecil, bisa menjadi tempat berkumpul untuk sekitar 50 sampai 80 orang saudara-saudari, bisa ditengah 

kota Yerusalem menyembah Tuhan. 

Karena itu, kami mohon doa anda semua supaya proyek ini berjalan lancar, dan untuk Tuhan, kami 

mempersiapkan 50,000 US dollar sebagai biaya renovasi, supaya pusat penerimaan ini menjadi berkat 

banyak orang! 

Sekarang, pendeta pada hari jumat pagi di Jun Zitang mulai memimpin kebaktian, supaya orang Cina 

yang berkunjung dan orang Kristen lokal makin mengerti maksud Tuhan di akhir jaman ini. Kami sungguh 

percaya, emas dan perak kami tidak punya, kami hanya memberikan semua yang kami punya kepada 

mereka, supaya mereka bisa mengerti maksud Tuhan, dan menjadi murid Tuhan. 
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12. Melepaskan 

 

Terima kasih Tuhan! Puji Tuhan! Haleluya! 

Dari Hong Kong kembali ke Israel, sudah lebih dari satu bulan. Anak-anak juga sudah kembali ke sekolah, 

laju kehidupan juga dengan pelan mulai kembali normal. Tetapi, perang rohani tetap berlanjut, 

gelombang demi gelombang. Tetapi yang terpenting adalah, belajar menghitung anugerah Tuhan.  

 

Yang Tidak Bisa Dilepaskan Akhirnya Bisa Lepas 

Terakhir kali aku menyebutkan masalah yang tidak bisa dilepaskan, sungguh menjadi bebanku. Terima 

kasih Tuhan! Tuhan membuat dua orang pengkhotbah dan seorang pendoa syafaat berdoa untuk kami, 

dan juga membalas keinginanku! Terima kasih Tuhan! 

>> >> Pada bulan 8 tanggal 31, dua orang pengkhotbah - - pengkhotbah Zheng dan pengkhotbah Liu 

datang ke rumah perawatan orang lanjut usia untuk mengunjungi nenek yang berumur 98 tahun, dan 

melakukan penginjilan. Mendengar mamaku mengatakan, pada hati itu tidak tahu kenapa, semangat 

nenek sangat baik, juga sangat senang dikunjungi oleh dua pengkhotbah itu. Sesudah pengkhotbah 

Zheng melakukan penginjilan, nenek aku rela ikut berdoa dengan pengkhotbah Zheng (doa dari dua 

orang pengkhotbah itu adalah tentang pertobatan, menerima Yesus sebagai juru selamat dan 

kehidupan.) Benar juga! Kedamaian telah memasuki hati nenek aku. Mamaku mengatakan kepadaku, 

setelah itu waktu dia mengunjungi nenek, dia sering masih tertidur, seperti badan dia sudah tenang, bisa 

tidur dengan nyenyak! 

Kalimat difoto halaman 68 

59. Nenek dengan pengkhotbah Zheng. 

60. Nenek dengan pengkhotbah Liu. 

 

>> >> Hari ini, kebetulan satu hari sesudah hari Yom Kippur, aku menerima kabar dari Hong Kong, nenek 

telah meninggal dengan tenang, memasuki kehadirat Tuhan. Tuhan juga melepaskan kesusahan dia di 

dunia ini! Meskipun sangat tidak rela, tetapi aku tahu dia sudah berada di pelukan Tuhan, aku merasa 

bersyukur! 
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>> >> [[Rainbow Parents & Kids Centre]] telah memasuki perkembangan baru. Seorang saudari yang 

sangat berpengalaman, dan tahu tentang misi organisasi ini, merasa sangat berarti, dia rela datang 

untuk membantu perkembangan organisasi ini. Supaya organisasi ini terus berkembang di Hong Kong, 

dan membantu orang tua Hong Kong. Mohon Tuhan memberikan kekuatan yang lebih untuk rekan kerja 

dan relawan [[Rainbow Parents & Kids Centre]], di akhir jaman ini bersinar untuk Tuhan! 

 

Kucing Yang Hilang Kembali Lagi 

Ha Ha! Pada malam di hari yang sama, bulan 8 tanggal 31, kami dari Yerusalem kembali ke rumah di 

Galilea, mendadak, kami melihat seekor kucing didepan pintu rumah kami, pada awalnya, kami mengira 

itu hanyalah seekor kucing liar, tetapi melihat belakangnya dan caranya berjalan, membuat kami merasa 

mengenalnya. Karena itu, kami sekeluarga berjalan menuju depan pintu, memanggilnya menggunakan 

suara yang biasa [Mao Mao] (nama dia), dan melihat apakah ada reaksi darinya; juga kasih dia makanan 

menggunakan cara seperti dulu, dan melihat reaksinya. Akhirnya, benar dia adalah kucing kecil kami 

yang meninggalkan rumah delapan bulan yang lalu! 

Ini adalah hadiah ulang tahun yang besar untuk Suxin dari Tuhan! Dia menangis saking gembiranya. 

Waktu doa sebelum tidur, dia dengan bersyukur mengatakan, Tuhan sangat baik, kasih dia begitu 

banyaknya hadiah ulang tahun! Ternyata, didalam hatinya, nenek aku menerima Tuhan, adalah hadiah 

yang membuat dia gembira, yang kedua baru adalah kucing kami kembali ke rumah! 

Awalnya melihat dia sangat kurus, tetapi kami menemukan kulit perutnya sangat longgar, bahkan 

putingnya menonjol, seperti setelah melahirkan kucing kecil. Yang mengherankan, [Mao Mao] siang hari 

tidak kembali, sampai malam hari baru pulang untuk makan, porsi makanan juga jauh lebih banyak 

dibanding dulu. Suxin sungguh berharap bisa menemukan tempat tinggalnya, dan melihat apa dia benar 

aman! Suatu malam sekitar sepuluh hari kemudian,  Suxin melihat didalam lubang kecil didepan pintu, 

ada sesuatu sedang bergerak, dia langsung mengambil senter dan menerangi benda itu; rupanya, [Mao 

Mao] membawa anak kucingnya ke depan rumah kami, dan menemukan tempat persembunyian yang 

tidak mudah ditemukan, dia menyembunyikan anak kucing disitu. 

Wah! Sungguh bersemangat, kucing kecil sudah membuka mata dan belajar berjalan, dua ekor berwarna 

putih, seekor berwarna coklat dan seekor berwarna hitam. Mereka sekeluarga semuanya datang ke 

depan rumah kami dan tinggal disitu. Pendeta mengganti nama mereka, yang hitam namanya [Bao], 

yang coklat namanya [Chin], yang putih namanya [Dup], dan yang putih yang badannya paling kecil 

namanya [Siu Fei Hop]. 
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Para Kucing Bersaing Menerima Kasih Kami 

[Mao Mao] sekeluarga sudah kembali, tentu saja membuat [Lily] di rumah merasa situasinya tidak aman. 

Dua ekor kucing menggunakan banyak cara supaya pemiliknya memperhatikan mereka. Yang membuat 

kami merasa spesial, adalah [Lily] yang biasa suka bermain diluar, sekarang tidak rela meninggalkan 

rumah, dia lebih suka di rumah menjaga pintu. 

Sebenarnya, [Lily] sungguh tidak tahu, sebelum dia datang, kucing yang dipiara keluarga ini adalah [Mao 

Mao]. Dia malah merasa dia adalah tuan rumah ini, penuh dengan kepercayaan diri, semua hal ada 

hubungan dengan dia, sering berpatroli dirumah. Waktu dia menemukan [Mao Mao], dia berkelahi 

dengan [Mao Mao]. Sekarang, terpaksa kami piara dua ekor kucing ini di tempat yang berbeda, satu 

didalam, satu diluar. 

Rupanya, kakak meninggalkan rumah terlalu lama, jadi adik yang setelah itu datang ke rumah merasa 

dirinya adalah kakak; sungguh seperti cerita Israel! Sebagai tuan rumah, melihat mereka dengan cara 

yang berbeda merebut wilayah, merasa sedikit lucu juga. Mereka sungguh tidak tahu siapa tuan rumah. 

Mereka bisa tinggal di rumah ini, semuanya adalah anugerah dari tuan rumah. Kami berharap dua ekor 

kucing ini satu hari bisa saling mengasihi, supaya tuan rumah bisa tenang, melihat mereka bertumbuh 

dengan senang! 

Semoga kasih Tuhan sewaktu mengorbankan dirinya di salib, bisa merubah hubungan antara orang 

Yahudi dan Arab, supaya pada satu hari, semua bisa hidup dengan damai! 

Kalimat dibawah foto halaman 70 

61. Suxin dengan Mao Mao yang hilang dan kembali. 

62. Empat kucing kecil yang dilahirkan Mao Mao 
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13. Musim Dingin Yang Telat Datang 

Sewaktu dunia bagian utara sedang merasakan pengaruh La Nina, banyak tempat mengalami musim 

dingin yang tidak normal, tetapi Israel tidak begitu.  

 

Musim Dingin Ini Tidak Terlalu Dingin? 

Mengingat tahun lalu waktu bulan 9, 10 curah hujan sudah mencapai 25% dari seluruh tahun (catatan: 

tahun baru Israel jatuh pada bulan 9). Tuhan sungguh menjaga kami sekeluarga waktu awalnya tiba di 

wilayah Israel! Tidak hanya cuaca yang berbeda dari biasanya, sampai tahun ini bulan 5, 6 air di danau 

Galilea masih sangat banyak. 

Seperti masa bulan madu sudah berakhir, semuanya kembali normal. Kami dengar, pada waktu musim 

panas tahun ini, ada satu hari adalah hari terpanas dalam 150 tahun terakhir. Sementara musim dingin 

adalah yang paling telat dalam 100 tahun terakhir ini! Rakyat disini sudah meningkatkan waspada. 

Pengkhotbah yang tinggal di sebelah rumah kami merasakan ada yang tidak beres. Dia mengatakan, ada 

beberapa hal yang tidak disukai Tuhan sedang terjadi. 

Benar , cuaca di Israel, seperti sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Kami berpikir dengan baik-baik, 

seperti ditulis di alkitab: [Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, 

siapakah yang dapat tahan? Tetapi pada-Mu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang.] 

(Mazmur 130: 3-4) Kami dengan pelan-pelan belajar mengerti dan mendengar maksud Tuhan, dengan 

taat mengerjakan hal-hal yang Dia mau kita kerjakan. Yang terpenting, seperti Abraham waktu itu, 

memohon keselamatan kepada Tuhan. 

 

Musim Dingin Akhirnya Tiba 

Sangat tidak mudah, mulai pada bulan 12 tanggal 6, sesudah hujan seharian penuh  yang membersihkan 

seluruh tanah di Israel, musim dingin akhirnya tiba, dalam waktu satu malam, suhu udara turun sekitar 

10 derajat. 

 

Acara di Yerusalem 

Pada waktu itu, aku sedang berada di Yerusalem mengikuti acara - - yang membuatku menangis dari hari 

pertama sampai hari terakhir. Karena aku melihat rahmat Tuhan, karena aku melihat musim dingin tiba, 

karena aku melihat kerja Tuhan di akhir jaman ini … … 
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Sewaktu sekitar 550 orang peserta berdoa untuk Israel, aku sungguh merasa seperti peperangan rohani. 

Setiap negara mengirimkan wakilnya, supaya peserta mengerti tentang keperluan setiap negara. 

Meskipun yang jahat mau menyerang, tetapi sebagai hamba Tuhan, juga harus bersiap, dengan waspada 

menunggu kedatangan Tuhan. 

Sewaktu juru bicara berdoa demi pendeta, hatiku seperti mewakilkan pendeta Huang menerima doa: 

Mohon Tuhan berikan anugerahMu, jagalah domba dan kongregasiMu, yang jahat akan datang untuk 

memecahkan kongregasiMu, harus menjaga dengan berani, jangan biarkan yang jahat datang, yang 

jahat akan mengutus wakilnya untuk mencuri dan memecahkan. Harus berani melawan, seperti Daud 

melawan singa, lindungilah dombaMu. Aku berkata kepadaMu, kalian harus berani menghadapi 

serangan si jahat. Daud tidak akan menunjukan belas kasihan, tidak akan memberi mereka rahmat. 

Kalian semua adalah berharga, semoga kalian menggunakan perilaku yang baru dan menerima anugerah. 

Pendeta sering menerima rahmat, mereka sangat baik, memperlakukan domba dengan baik; tetapi aku 

berdoa untuk kalian, minta Tuhan untuk memberikan kalian keberanian, supaya kalian bisa melawan 

yang jahat. 

Rasul-rasul palsu, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu akan datang, mereka akan datang dengan kekuatan 

baru dari yang jahat. Rasul-rasul palsu akan datang kehadapan kalian, mereka akan menunggu perintah 

dari yang jahat baru akan bergerak, mereka dari luar sangat mirip dengan orang Kristen asli, juga bisa 

membaca alkitab. Kalau bukan karena kata-kata Tuhan, menaruh mata Tuhan di tubuh kalian, kalian 

tidak akan bisa membedakan mereka. 

Jangan berikan mereka belas kasihan, seperti Daud melawan singa. Yang jahat akan datang untuk 

mencuri domba kalian. Aku berdoa untuk kalian, supaya kalian membawa kehangatan dan urapan di 

dada kalian, supaya kalian memiliki kewenangan, supaya tubuh anda bisa bergerak, dan melakukan 

dengan cara rohani, jangan memakai cara lama. Seperti Daniel dan Allah Bapa, kalian akan melihat ada 

urapan baru di tubuh anda. Waktu ada di tangan Tuhan, kalian hanya perlu melakukan tugas yang 

diberikan Tuhan, yang lain akan dikerjakan oleh Tuhan. Negara kalian akan hidup selama-lamanya, bibit 

yang kalian tanam akan tumbuh besar dan berbuah. 

Setiap pendeta ada jubah berwarna emas, pengurapan kalian memiliki tingat baru, harus kuat dan 

berani, harus pintar dan bertahan lama, Dia akan mengutus malaikat ke setiap pendeta, dan membantu 

melawan yang jahat, mengusir mereka keluar, Yesus adalah pendeta besar kami, Dia akan membantu 

menjaga gereja kami. 
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Apa Yang Diterima dari Mengikuti Acara 

Terima kasih Tuhan! Tuhan sungguh nyata. Pada hari terakhir acara, pendeta memimpin kami berdoa, 

dan berkomunikasi dengan Tuhan. 

Sewaktu berdoa, Tuhan sepertinya membawa kami ke gunung Hermon, melihat salju yang tebal. Setelah 

itu, Tuhan bertanya apa aku percaya tahun ini lebih dingin dibanding tahun lalu? Seperti biasa, tentu ada 

waktu aku terdiam, tetapi, kalau benar kata-kata ini dari Tuhan, maka kami harus percaya. Pada saat itu, 

meskipun tubuhku berada di acara, tetapi tubuhku merasakan sangat dingin! 

Tiga hari kemudian, Israel mengalamai badai yang besar, setelah itu, aku melihat berita di Koran: 

[[Tempat ski di gunung Hermon pada hari rabu (15/12) dibuka, diperkirakan ada 1500 pemain ski akan 

datang ke tempat ski ini; waktu badai terakhir ini, salju di gunung Hermon sudah setebal 1.5 meter, kami 

tidak pernah melihat gunung salju muncul secepat ini! Wakil ketua tempat ski gunung Hermon 

melaporkan ada banyak salju di tempat ski, dia juga mengatakan: [kami tidak pernah melihat begini 

banyak salju secepat ini.] ]] 

Pengalaman ini, membuat aku mendengar suara Tuhan. Di Israel, seperti yang dikatakan Hansheng, 

jarak Tuhan dengan kami, hanya 5 cm saja dekatnya! 

 

Kalimat dibawah foto halaman 73 

63. Salju di gunung Hermon, sudah bisa dibuka untuk semua orang main ski! 
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14. Karakteristik Pendidikan di Israel  

 

Melewati satu setengah tahun hidup di Israel, membuat kami ingat dengan berbagai pengalaman waktu 

kami pertama tiba disini. Pada hari-hari itu, anak-anak menerima tantangan yang berbeda, terutama 

pelajaran sekolah yang berbeda. Harus menggunakan bahasa yang sangat asing untuk belajar, sungguh 

memperlukan Tuhan memberikan mereka anugerah dan kecerdasan yang sangat banyak, baru bisa 

menghadapi ini! 

Karena itu Tuhan dengan ajaib merubah kami sekeluarga, supaya kami sekeluarga memutuskan untuk 

pindah ke Israel, hanya dengan waktu persiapan selama 6 bulan; sampai sekarang, aku masih merasa 

tidak percaya. Karena itu, kami dalam waktu yang singkat, melewati banyak kesulitan, hanya bisa 

mempersiapkan beberapa hal yang penting dan dibutuhkan, seperti: belajar mengemudi; hal-hal yang 

lain, sungguh tidak bisa dipersiapkan dan dipikirkan. 

Kalimat dibawah foto halaman 74 

64. Lingkungan sekolah di peternakan kolektif. 

 

Karena itu, kami dengan kondisi tidak mengerti bahasa Ibrani, pada tahun lalu awal bulan 8 datang ke 

Israel, memulai kehidupan baru kami. Dan Israel, bahasa utama mereka adalah Ibrani, dan bahasa lain 

adalah Inggris dan Arab.  Sebenarnya, di wilayah Israel, tidak semua orang mengerti bahasa Inggris; 

sampai di bank yang terbesar di Yerusalem, yang mengerti bahasa Inggris hanya beberapa pegawai saja! 

Ada satu kali, aku meminta pegawai bank yang mengerti bahasa Inggris itu untuk memberikanku kartu 

namanya, dia malah memberikanku sebuah tas kantor yang besar, sungguh membuatku sangat heran! 

 

Pelajaran Bahasa 

Terima kasih anugerah Tuhan! Karena ada banyak pendatang baru kembali ke Israel, mereka 

kebanyakan adalah orang Yahudi yang kembali dari Amerika, Afrika Selatan, Rusia, Ukraina, Lithuania 

dan lainnya, mereka sama seperti kami, tidak mengerti bahasa Ibrani sama sekali! Karena itu, di sekolah 

ada seorang guru yang khusus mengajarkan mereka bahasa ini. 

Disini tahun ajaran baru dimulai pada bulan 9, sementara pendatang baru orang Yahudi kembali ke 

Israel pada bulan yang berbeda. Karena itu, sekolah tidak mungkin setiap bulan memulai kelas yang baru. 

Karena itu, guru akan memberikan setiap murid kurikulum yang berbeda, dengan kemajuan mereka 

masing-masing mengajar bahasa Ibrani. Dan kurikulum ini namanya adalah: Olpanit. 
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Selain itu, tujuan utama murid-murid ini adalah pelajaran bahasa Ibrani. Karena itu, murid yang baru 

datang waktu awalnya masuk sekolah, harus belajar dua sampai tiga jam bahasa Ibrani setiap hari, pada 

waktu yang lain baru kembali belajar ke kelas masing-masing. Waktu mereka sudah bisa lebih banyak 

mengenali bahasa Ibrani, bisa berkomunikasi dengan murid lain, pelan-pelan, mereka akan berkurang 

kembali ke Olpanit. Menurut guru, sebagian murid sangat suka kelas ini, karena, murid-murid ini tidak 

mengerti bahas Ibrani, dan mereka dalam lingkungan yang tanpa tekanan, bisa belajar dengan bebas. 

Tetapi ini berbeda bagi Hansheng dan Suxin, mereka tidak sabar untuk menyelesaikan kurikulum ini, 

kembali ke kelas mereka untuk belajar hal yang baru, dan bisa bermain bersama dengan teman sekolah. 

 

Pelajaran Olah Raga 

Israel sangat memperhatikan fisik anak-anak, karena itu, setiap minggu paling sedikit ada satu pelajaran 

olah raga. Yang umurnya lebih kecil, setiap minggu sekali belajar berenang, karena kolam renang 

didalam sekolah, karena itu, biarpun cuaca seperti apapun, tetap bisa dilakukan. Yang umurnya lebih 

besar, percaya sudah bisa berenang, karena itu, murid tahun ini, guru bisa membawa mereka ke danau 

Galilea untuk bermain kano, berlayar dan kegiatan air yang lain. 

Didalam sekolah, guru olah raga bisa memimpin mereka bermain permainan yang mudah dan 

membantu kebugaran fisik. Pada waktu istirahat, mereka suka bermain di halaman rumput atau 

bermain bola di lapangan bola! 

 

Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah 

Belajar satu instrumen musik, bagi orang yang hidup di Hong Kong, adalah sesuatu yang cukup mahal. 

Tetapi, sekolah di Israel, mengijinkan murid kelas 3 sampai 5 belajar satu instrumen musik dengan gratis. 

Dan juga, bukan guru yang membantu mereka pilih, tetapi mereka sendiri yang memilih instrumen yang 

mereka suka. Atau, mereka belum mengerti bakat sendiri, tetapi, membiarkan mereka memilih apa yang 

mereka suka, lebih baik daripada orang lain yang memutuskan; karena, kalau sendiri yang memutuskan, 

mereka baru mau membayar harganya, seberapa susahnya, mereka akan menanggung semuanya, 

menyelesaikan pelajaran selama satu tahun, baru ada kesempatan untuk memilih instrumen musik yang 

lain. 

Selain musik, murid-murid bisa memilih kegiatan ekstrakurikuler yang lain, seperti: seni, karate, 

permainan papan, gitar, perkusi dan lainnya … … 
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Pelajaran Yang Lain 

Selain berbagai macam pelajaran yang unik diatas, Israel menyambut berbagai hari raya, dengan 

mengadakan kegiatan perayaan yang berbeda. Seperti: Mereka masuk sekolah dari hari minggu sampai 

hari kamis, karena itu, setiap kamis, mereka saat kelas terakhir, mengadakan seremoni yang simpel 

didalam kelas, seperti mulainya hari Sabat. Mengajari anak-anak untuk mengamati hari Sabat. 

Selain itu, anak-anak paling suka dengan festival Purim. Pada hari itu, para murid bisa memakai berbagai 

kostum yang berbeda ke sekolah, murid dari setiap kelas melakukan pertunjukan diatas panggung, ada 

yang menari, ada yang menyanyi, dan ada yang melakukan pentas drama. 

Kegiatan perayaan hari raya ini, semua adalah bagus. Bisa membuat para murid mengerti masa lalu 

bangsa ini. 

Tetapi, anak-anak kami paling tidak suka Hari Angkatan Bersenjata dan Holocaust Memorial Day. 

Sekolah akan membuat suasana yang sedih, dan melihat banyak foto, juga mengenang para almarhum 

tentara yang pernah belajar di sekolah ini. Karena itu, setelah belajar selama setahun, anak-anak 

meminta pada dua hari ini, minta ijin tidak masuk sekolah! 

Dan yang yang paling mengherankan adalah, departemen pendidikan Israel, membiarkan murid kelas 12 

sebelum lulus pergi berlibur keluar negeri dengan biaya sendiri, tujuannya adalah kamp konsentrasi di 

Polandia. Bagi murid yang berumur 16 sampai 17 tahun, mereka mengira boleh keluar negeri berlibur 

adalah hal yang baik. Tetapi, setelah mereka kembali, mengingat waktu di Polandia melihat masa lalu 

bangsa sendiri yang tragis, hati akan merasa tidak enak. Banyak murid setelah kembali, harus membayar 

lebih banyak uang untuk terapi psikologis. 

Bagi kami yang tidak pernah mengalami kesusahan perang, tentu tidak mengerti peraturan mereka! 

Semoga pemerintah Israel bisa membiarkan rakyatnya melupakan masa lalu, dengan giat maju kedepan. 

Meskipun, sampai sekarang, belum bisa mencapai kedamaian yang benar, mari kita letakan keinginan ini 

ditangan Tuhan! Dan mari kita bawa damai dan kasih, dan berikan kepada rakyat Israel! 
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15. Dari Tahun Baru Yahudi Sampai Sekarang, Segala Sesuatu Berubah Menjadi Turbulen 

 

Dari pertengahan bulan 9 sampai awal bulan 10, melewati satu bulan lebih perayaan hari raya, termasuk: 

tahun baru Yahudi, Yom Kippur dan hari raya Pondok Daun, sekolah di Israel, departemen pemerintah 

dan sebagian perusahaan swasta sudah mulai kembali normal. 

Hari raya Pondok Daun tahun ini, selama kami berada di Israel, adalah yang paling spesial. Karena, kami 

sekeluarga dengan hati bersyukur, diundang untuk menghadiri acara hari raya Pondok Daun pertama 

untuk orang Cina di Yerusalem. Seperti ditulis di alkitab: [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 merayakan hari raya Pondok Daun. 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. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk 

menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang 

tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun.] (Zakaria 14: 16-18) 

Diantara ribuan suku di dunia, Tuhan juga memanggil orang Cina ke Yerusalem untuk merayakan hari 

raya ini! Semoga tahun depan bisa bertemu dengan anda di Yerusalem! Yang membuatku terharu, 

bukan karena melihat orang Cina bisa mengadakan acara ini; tetapi sesudah acara ini, aku melihat Tuhan 

Yesus karena mengasihi manusia, menawarkan dirinya untuk menjadi korban hidup. Kasih Tuhan, 

mengampuni dan melepaskan kebencian antara manusia . Di acara ini, kami tidak hanya melihat ada 

orang Cina, tetapi ada juga orang Yahudi, Jepang dan Korea. Melihat mereka semua mencuci kaki, di 

hadapan Tuhan mengaku dosa dan berubah, meminta pengampunan, supaya kebencian diantara 

manusia, dilepaskan diatas darah Yesus yang berharga. Kemuliaan Tuhan, adalah kedamaian dan 

kebahagiaan manusia! 

Meskipun begitu, kami juga banyak berdoa untuk orang Yahudi dan Arab; pada suatu hari, darah Tuhan 

Yesus yang berharga membersihkan kebencian diantara mereka, dan mereka hidup bersama dalam 

kasih. Ini adalah doaku. 

 

Dunia Yang Bergolak 

Meskipun semua orang sering membaca berita di koran tentang Israel dan Iran, suasana yang 

menegangkan. Tetapi, di parade hari raya Pondok Daun, kami melihat rakyat memenuhi jalanan, dengan 

gembira merayakan hari raya Pondok Daun. Anak-anak di jalanan, dengan turis dari mancanegara 

bertukar bendera, tidak merasakan sedikitpun suasana perang. 
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Sebenarnya, melihat berita beberapa hari ini: gempa bumi, badai yang hebat, perang dan lainnya, anda 

bisa merasakan, tidak ada satupun negara yang aman. Kemarin, pendeta Huang bertanya kepadaku: 

[Isteriku! Sudah mau mulai perang, apa kau takut?] Aku menjawabnya: [Sebenarnya, perang sudah 

dimulai!] 

Kami sekeluarga dari Hong Kong pindah ke Israel, di Israel telah belajar banyak dari orang Yahudi, Arab 

dan Cina lokal. Setiap peperangan, termasuk perang rohani yang tidak terlihat, perang yang sebenarnya 

di dunia ini, atau perang di dalam hati, aku hanya tahu: [Orang-orang ini bersandar pada kereta dan 

orang-orang itu bersandar pada kuda, tetapi kami akan mengingat nama Tuhan, Allah kami.] (Mazmur 

20:7) Kami tidak punya harta, tidak ada kekuasaan, tidak ada tenaga orang, yang bisa kami andalkan 

adalah Allah Bapa yang mengawasi dan menjaga kami. Kalau tidak, kami akan susah berjalan 

selangkahpun.  

Ada sebuah cerita, tentang seorang anak yang buta, diculik oleh seorang pria dari samping ayahnya. 

Setelah berlari jauh, pria ini merasa sangat heran, mengapa anak ini tidak berteriak “Tolong”? Anak itu 

menjawab: [Ayahku masih belum berteriak, mengapa aku harus berteriak? Dia tidak takut, mengapa aku 

harus takut?] Rupanya pria itu merupakan paman anak itu. 

Benar! Waktu kita percaya, Allah Bapa yang mengasihi kami, mata Dia tidak meninggalkanmu, kau akan 

tahu, dimana tempat yang aman yang sebenarnya. Semoga kami bisa seperti anak itu, menggunakan 

hati untuk percaya kepada Tuhan! 
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16. Delapan Hari Hidup Dalam Perang 

 

Terima kasih atas perlindungan Tuhan! Delapan hari perang [Cloud Pillar Action], kami sekeluarga 

melalui dengan damai. Disini, kami berterima kasih atas doa dan kepedulian saudara-saudari, membuat 

kami berdiri bersama, dan berdoa demi kedamaian Israel! 

Melalui hidup yang tenang selama tiga tahun lebih, sekali ini sungguh adalah kami pertama kali di 

negara yang kecil ini menghadapi dampak dari perang. Karena tempat tinggal kami berada di bagian 

utara, cukup jauh dari medan perang, karena itu, kami hanya bisa melihat situasi sebenarnya melalui 

berita televisi dan berita di internet. Dan juga, kami terus menelpon kakak Lin di Jun Zitang di Yerusalem, 

semua saling memperhatikan dan mengingatkan. 

Waktu hari pertama perang, sekolah mengadakan tur dan kamping, Suxin berada dekat dengan gunung 

Tabor di bagian utara, dari atas gunung berjalan ke kaki gunung; Hansheng berada di gurun Yehuda di 

bagian selatan, kamping sampai malam kedua baru pulang ke rumah. Sementara aku dan pendeta 

membawa mobil ke Jun Zitang di Yerusalem, melewati jalan raya nomor 90 yang dianggap oleh sebagian 

orang Yahudi tidak aman, karena jalanan ini melalui lingkaran luar wilayah pemerintah Palestina! 

Pada hari itu, kami tidak tahu perang sudah dimulai, hanya melihat sekeliling ada banyak kendaraan 

militer, membawa tentara ke tempat yang berbeda. Hanya tahu, situasi hari itu ada sedikit tidak normal, 

sampai malam pulang ke rumah, baru tahu [Cloud Pillar Action] sudah dimulai! 

Sebenarnya, Hansheng berada di wilayah bagian selatan Israel, tetapi kami percaya, Tuhan ada bersama 

dengan mereka, jadi tidak perlu kuatir atas keselamatan dia; hanya berharap dia dan teman-teman 

sekolahnya bisa menikmati dan menghargai kesempatan berkamping ini, belajar kehidupan 

berkelompok dan kemampuan bekerja secara independen. Malam kedua, dia pulang ke rumah dengan 

gembira, menikmati perjalanan dia kali ini dengan senang 

 

Dampak [Cloud Pillar Action] Kepada Kehidupan Warga Sipil 

Perang akhirnya dimulai, kehidupan kami setiap hari, pelan-pelan mulai terpengaruh. Ada suatu kali, 

kami pergi ke suatu perusahaan telekomunikasi untuk merubah beberapa program layanan, melihat 

pegawai disitu, sewaktu bekerja mereka melihat laporan berita di telepon selular mereka. Meskipun, 

kami penduduk wilayah utara, masih belum terpengaruh oleh perang, tetapi, perang ini terjadi di negara 

ini. Didalam kota, sebagian besar penduduk merasa kuatir dengan perang ini! 
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Tentang sekolah, karena Gaza menggunakan roket model baru dari Iran, dan mampu memproduksi 

sendiri roket berdaya rendah, serta sering menembak sembarangan dan menargetkan penduduk Israel 

yang tidak bersenjata sama sekali, wilayah yang terpengaruh sudah mencapai Tel Aviv dan Yerusalem, 

setengah dari penduduk Israel menerima ancaman terhadap hidup mereka, biarpun itu aktivitas bisnis 

ataupun pertanian, mereka semua menerima pengaruh yang serius! Karena itu, penduduk dari wilayah 

selatan yang menghindari perang, untuk sementara pindah dan hidup di pertanian kolektif di bagian 

utara. Suxin juga mengatakan, kelas dia menerima beberapa murid baru, untuk sementara belajar di 

kelas dia, guru juga mengajar anak-anak, memberikan anak-anak pengungsi ini perhatian dan simpati. 

Mereka dari kecil sudah harus menghadapi kehidupan yang berpindah-pindah, hati mereka menerima 

tekanan yang tidak sedikit! Semoga kedamaian yang kekal, bisa hadir di wilayah timur tengah ini!  

Selain itu, teman sekolah Hansheng, karena ayahnya adalah tentara dari wilayah selatan, dia merasa 

kuatir sampai menangis, berumur tiga belas tahun, harus menghadapi kemungkinan keluarganya dalam 

bahaya, sungguh membuat orang merasa tidak enak! Sementara para guru di sekolah, merasa kuatir 

tentang anak mereka sendiri, setiap hari di ruang guru, mereka berbicara tentang masalah keselamatan 

anak mereka sendiri. Ditengah negara ini yang sering menghadapi bahaya perang, umur delapan belas 

tahun sudah harus menanggung tanggung jawab membela tanah air, masa depan dan nyawa mereka 

tidak ada jaminan sama sekali! 

Sebenarnya, hidup kami tidak mengalami pengaruh yang berarti. Anak-anak sering mengatakan kepada 

kami, mereka dan teman-teman di sekolah, sama sekali tidak takut! 

 

Pemerintah Israel Yang Menghargai Hidup 

Pada waktu itu, Hansheng karena masalah perang Israel, setiap hari sesudah sekolah, harus melihat 

berita di televisi. Dua anak ini sudah mengerti menonton acara televisi dalam bahasa Ibrani, bahkan 

menjadi penerjemah pribadi kami! 

Menurut berita yang diterjemahkan oleh Hansheng, aku merasa militer Israel sangat menghargai hidup 

penduduk di wilayah musuh, ini sungguh mengagumkan. Ini termasuk: 

1. Militer Israel menjelaskan, kalau ada suatu serangan menyebabkan penduduk Gaza liuka atau 

meninggal, maka serangan ini dinyatakan gagal. Sama sekali tidak ada alasan untuk merasa 

gembira. 

2. Demi mengurangi kematian atau luka penduduk Gaza, tentara Israel dalam setiap serangan, 

memberi tahu dulu penduduk Gaza melalui telepon atau pesan singkat, untuk melarikan diri 

dalam lima menit. Di televisi, seorang penduduk Palestina mendengar peringatan ini dan 

meninggalkan rumahnya, dia menghindari luka atau kematian, bukti bahwa tindakan ini adalah 

benar, Tetapi waktu mereka menerima peringatan Israel, pada waktu bersamaan, Hamas juga 

memberi tahu mereka, memerintahkan mereka untuk tidak melarikan diri, karena kalau 

angkatan udara Israel tahu ada penduduk diantara mereka, pasti tidak akan menyerang. 
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3. Waktu angkatan udara Israel menerima laporan, target serangan ada penduduk disitu, biarpun 

pesawat tempur sudah tiba di lokasi target, mereka langsung akan menghentikan serangan ini. 

Sebaliknya, personil Hamas hanya bisa bersembunyi dibelakang ibu-ibu dan anak-anak, dan 

menembakan roket dengan membabi-buta, menjadikan penduduk sebagai senjata untuk mengancam 

Israel, sungguh perbuatan yang sangat tercela: 

1. Organisasi Hamas menaruh peluncur roket di tempat seperti taman kanak-kanak, sekolah, 

rumah sakit, mesjid, tujuannya adalah, sesudah meluncurkan roket, mereka langsung 

bersembunyi diantara penduduk, supaya mereka tidak terkena serangan balik Israel. 

2. Organisasi Hamas banyak menyebarkan berita palsu kepada penduduk Gaza, membuat mereka 

mengira perang sudah berhenti, atau Hamas telah menang, supaya penduduk Gaza tidak takut 

untuk turun ke jalanan, dan membuat tentara Israel susah untuk menyerang balik. 

Sekarang, kami tidak hanya berperang di daratan, juga ada perang di dunia maya, dan ada juga perang  

rohani! Semoga semuanya berdoa demi kedamaian yang kekal di Timur Tengah, jangan biarkan teroris 

menguasai dunia ini! 
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III. Artikel Kepercayaan: Teologi Yahudi – Pendeta Huang Chenguang 

 

1. Setelah Ada Perjanjian Baru, Apakah Janji Keselamatan Perjanjian Lama Masih Berlaku? 

Masalah teologis alkitab yang paling sulit adalah, janji keselamatan di perjanjian lama, setelah 

TuhanYesus membentuk perjanjian baru, apakah masih berlaku? 

Paulus di buku Roma pasal sebelas mau menangani masalah ini. Kepercayaan orang Yahudi dan 

kepercayaan agama lain tidak bisa bersama menangani ini. Mereka adalah akar agama Kristen, jadi 

seharusnya kami yang pertama. Marilah kita mendalami pikiran Paulus, dan menerima petunjuk dia! 

Marilah kita memuji Tuhan juru selamat yang ajaib [Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan 

Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu 

kemuliaan pelayananku] (Roma 11:13)  

Apakah Tuhan menelantarkan rakyatnya? Paulus mengatakan tidak! Karena Paulus adalah orang Israel, 

anak cucu Abraham, suku Benyamin. Paulus memberikan satu contoh: [pada jaman Elia, orang Israel 

benar-benar murtad, orang-orang yang tidak percaya Tuhan ini, tidak akan diselamatkan. Tetapi Tuhan 

ada meninggalkan tujuh ribu orang, yang di lingkungan yang keras ini, tetap tidak menyembah berhala. 

Hanya orang-orang ini yang akan diselamatkan.] (Roma 11: 2-6). Maksud Paulus adalah, terakhir orang-

orang yang terpilih yang akan diselamatkan. Menurut pilihan kasih karunia, ada beberapa orang di Israel 

yang bisa diselamatkan, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena 

perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia (Roma 11: 5-6). 

Artinya adalah: [Di perjanjian lama, tidak semua orang yang disunat dan menjaga hukum akan 

diselamatkan, harus sungguh mempunyai kepercayaan, baru dipilih oleh Tuhan, dan juga bertahan 

dengan orang yang setia kepada Tuhan, baru akan menerima keselamatan.] Seperti yang dikatakan oleh 

Tuhan Yesus: [Sejak jaman Yohanes Pembaptis, hanya orang yang bekerja keras baru bisa masuk ke 

Kerajaan Surga. (Matius 11:12)] Paulus juga mengatakan: [Orang-orang Yahudi itu karena tidak percaya, 

Tuhan patahkan dari cabang-cabang, karena kau percaya, makanya kau bisa bertahan; Kau tidak boleh 

sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan 

menyayangkan kamu. (Roma 11: 20-21)] 

Paulus mengatakan: [Karena orang Yahudi tidak mau menerima Kabar Baik dari Allah, maka mereka 

menjadi musuh Allah; dan itu justru menjadi keuntungan bagi saudara-saudara yang bukan Yahudi. 

Tetapi karena pilihan Allah, maka orang-orang Yahudi itu tetap dikasihi oleh Allah demi nenek moyang 

mereka. Sebab kalau Allah memilih orang dan memberkati orang itu, Allah tidak pernah menarik 

kembali apa yang telah dibuat-Nya.] (Roma 11: 28-29) Meskipun tidak ada perasaan menyesal, dan juga 

karena terpilih, maka perjanjian lama dan baru adalah pembenaran oleh iman, hal yang telah 

dikuduskan, dan perjanjian yang kekal dengan Allah. Karena itu kepercayaan di perjanjian lama adalah 

keselamatan juga. Karena itu bukan karena Yesus sudah datang, perjanjian lama menjadi tidak berlaku, 

malah lebih terlihat bahwa kepercayaan di perjanjian lama adalah lebih lengkap, karena penebus yang 

benar sudah datang. Maka semua perjanjian lama menjadi komplit di dalam Yesus. Karena itu, semua 

orang yang percaya dengan perjanjian lama dan terselamatkan, juga diselamatkan oleh kasih karunia 
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Tuhan Yesus. Hanya mereka belum tahu. Kalau mereka tidak menerima Tuhan Yesus mesias ini, maka 

tidak akan menerima hati dan roh yang baru. {Yehezkiel 36:26) 

Tuhan mengatakan kepada Musa: [Tuhan adalah namaKu untuk selama-lamanya, untuk semua bangsa 

turun-menurun.] (Keluaran 3:15) Karena itu yang percaya dengan Tuhan dan Israel di perjanjian lama, 

akan diselamatkan.Karena sampai dengan perjanjian baru, Tuhan Yesus yang kita percayai, dia adalah 

juru selamat Israel, dan mesias orang Yahudi, sang juru selamat, penebus dosa yang diutus oleh Tuhan 

Allah.] Tetapi kami orang Kristen sekarang percaya dengan [Yesus] nama ini, atau percaya dengan 

artinya? Kalau berdasarkan nadanya, orang barat salah mengartikan nama Yesus menjadi [Jesus], maka 

tidak akan menerima keselamatan. Karena kami percaya dengan Yesus, bukan percaya dengan nada 

nama ini, tetapi percaya dengan artinya. Benar kan? Sebenarnya, di dalam budaya orang Yahudi, nama 

orang mewakilkan karakter orang itu, Yesaya mengatakan: [Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, 

seorang putera telah diberikan untuk kita; lambing pemerintahan ada diatas bahunya, dan namanya 

disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.] (Yesaya 9:6) telah 

menunjukkan anak ini ada 4 karakter. Karena itu kalau dari pandangan orang Yahudi, percaya kepada 

Yesus, adalah percaya dengan arti yang sebenarnya [Tuhan adalah mesiasku], dan mewakilkan arti nama 

Yosua di perjanjian lama. Maka, kita harus percaya [Tuhan adalah mesiasku] baru kita akan menerima 

keselamatan. Maka, kita sedang percaya dengan Tuhan, dan orang Yahudi percaya dengan Tuhan yang 

sama, berdoa dan menerima keselamatan dari Tuhan yang sama! Bahkan Tuhan Yesus meminta kita 

berdoa kepada Tuhan Allah, meminta dia untuk mengirimkan pekerja-pekerja untuk menginjil (Matius 

9:38). Dia juga mengatakan: [Yang percaya kepadaKu juga percaya kepada Tuhan Allah yang 

mengutusKu (Yohanes 12:44), Aku datang untuk melakukan kehendak Dia. (Yohanes 6:38)] Hidup Tuhan 

Yesus, adalah sebuah contoh yang benar melayani dan menyembah Tuhan Allah! 

Kepercayaan kita orang Cina sekarang, mendapat pengaruh dari teologi barat. Apakah kita bisa percaya 

teologi orang-orang yang mengatakan: [bunuh orang Yahudi bisa menerima keselamatan] ? Pernah ada 

gereja Kristen yang menyebarkan ajaran sesat ini, sampai membuat tentara salib membunuh orang 

Yahudi di Yerusalem. Menyekap mereka di dalam sinagoga, menyalakan api, bahkan mengangkat tinggi 

salib dan berparade mengelilingi tempat itu, situasi yang mengerikan ini, sampai hari ini masih melekat 

di hati orang Yahudi. Karena itu, sekarang mereka menolak agama Kristen, bahwa itu adalah ajaran 

teologi barat. Apakah kita sekarang masih membawa ajaran yang salah ini, datang kepada mereka dan 

menginjil tentang Tuhan Yesus? Semoga Tuhan membantu kami membangun kembali waktu jaman 

Tuhan Yesus dan Paulus, pelajaran tentang kepercayaan dan pilihan. Apakah kau benar mengasihi Tuhan? 

Kau bisa mengaku dengan jujur, ajaran barat yang salah, dan gereja barat karena sombong, kejahatan 

yang mereka lakukan di dalam sejarah? Apa yang mereka lakukan dibanding dengan orang Farisi dulu, 

waktu mereka membunuh Tuhan Yesus, adalah sama. 

Kita harus berhati-hati, ajaran teologi barat yang dulu, apakah itu ajaran yang sesat (humanism, 

naturalism, teori alternatif …), sudah menjauhi maksud awal Tuhan menbangun agama Kristen, yang 

adalah memimpin rakyat yang tersasar. Tuhan kasihanilah kami! Sebenarnya kemarin, ini hari, sampai 

selama-lamanya, kami oleh karena kasih karunia dan dipilih oleh Tuhan, menerima keselamatan (Efesus 

2: 8-9), semuanya karena kasih karunia. Terima kasih Tuhan! Meskipun oleh karena kasih karunia, bukan 

lagi karena perbuatan. Tuhan Yesus mengatakan: [Jika memang kamu mengerti maksud firman ini [[yang 
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Kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan]], tentu kamu tidak menghukum orang yang 

tidak bersalah.] (Matius 12:7) 

Pada masa ini, apa yang harus kami percayai? Hamba percaya, perjanjian lama dan baru adalah satu 

kepercayaan yang sama. Tuhan hanya melalui Abraham mendirikan jalan belas kasihan (janji 

keselamatan), terakhir dipenuhi oleh Yesus Kristus. Semua manusia harus menggunakan kepercayaan 

yang jujur, seperti Abraham baru bisa diselamatkan, dan hal ini dibenarkan oleh iman (Roma 4: 1-16). 

Perjanjian baru karena ada Roh Kudus di dalamnya, orang Kristen dalam hidup ini bisa masuk ke dalam 

surga dengan jelas. Sementara iman perjanjian lama, karena tidak menerima wahyu dari Yesus, tidak 

dapat menerima Roh yang memberi kehidupan, mereka harus menunggu sesudah meninggal, baru tahu 

apa mereka sudah dipilih Tuhan, dan bisa masuk ke dalam surga. Kalau mereka rela menerima wahyu 

dari Yesus, menjadi murid dari mesias, mereka bisa langsung menerima anugerah Tuhan, dengan Roh 

Kudus bisa langsung menerima hati dan roh yang baru, masuk ke dalam surga, menikmati kebebasan 

dan kemuliaan anak Allah. Seperti Tuhan mengatakan kepada muridNya: [Banyak nabi dan raja ingin 

melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, 

tetapi tidak mendengarnya.] (Lukas 10:24) 

Tuhan Yesus mengatakan: [Kalian meneliti alkitab dan mengira di dalamnya ada kehidupan abadi, tetapi 

tidak datang kehadapanKu untuk menerima kehidupan.] Kalau hanya dengan alkitab tidak akan 

menerima kehidupan (abadi), teologi saat ini mana bisa membantu kita menerima kehidupan? Orang 

Farisi pada waktu itu sangat rajin mengikuti ajaran mereka, juga tidak menerima kehidupan. Coba 

bertanya kepada gereja saat ini, apakah bisa dengan ajaran menerima kehidupan? Sebenarnya, manusia 

harus berjalan mengikuti jejak Tuhan Yesus dan Abraham, sungguh berjalan dengan Tuhan, menerima 

kekuatan dari Roh Kudus, menerima hati dan roh baru seperti yang dijanjikan perjanjian lama, baru bisa 

hidup dalam kemuliaanNya. Apakah hari ini kau rela hidup dalam kemuliaan Tuhan Yesus? Dia pernah 

mengatakan: [Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala 

kelimpahan (kata-kata yang asli mempunyai arti yang lebih mulia).] (Yohanes 10:10) Tuhan Yesus mau 

memberikan kami hidup kemuliaan seperti Dia. Semoga kami bisa hidup dalam kemuliaan dan 

kelimpahan Dia. Waktu Dia berada di dunia ini seringkali tidak punya uang satu sen pun, tetapi selalu 

memiliki kemuliaan Raja Surga. Sampai waktu dia dihukum mati dan di salib, Dia tetap adalah anak 

Tuhan Allah, Tuhan kedamaian hidup. Dia mengatakan: [Tidak seorangpun mengambilnya daripada-Ku, 

melainkan Aku memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri.] (Yohanes 10:18) 

Anda rela mengikuti Tuhan Yesus yang seluruh hidupnya mengikuti Tuhan Allah? Anda rela seumur 

hidup berjalan bersama Penyelamat ini yang dilahirkan sebagai orang Yahudi? Dia dipanggil sebagai 

penyelamat domba yang hilang di Israel. Jika dia menyerah hari ini, dia akan menarik orang Yahudi 

dengan kasihnya. (Yeremia 31:3). Bagaimana kau bisa percaya Dia tidak akan meninggalkanmu? Harus 

ingat bahwa Tuhan adalah Allah perjanjian dan rahmat, Dia adalah kebenaran. Karena itu orang yang 

ada perjanjian denganNya adalah beruntung, orang yang menjadikan Dia Tuhannya adalah beruntung. 

Amin! Haleluya! 
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Marilah! Mari kita menerima wahyu ini bersama-sama, hari ini seperti Tuhan Yesus, dipanggil oleh 

ayahnya untuk mengubah hati anak-anaknya, hati anak-anak kepada ayah mereka, memberi tahu surga 

sudah dekat! (Maleakhi 4: 5-6) Anda rela untuk menjadi Elia di akhir jaman ini, menjadi ujung tombak 

Tuhan? 
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2. Seluruh Israel Akan Diselamatkan!?! (Roma 11:26) 

 

Paulus di buka Roma pasal 11, memberi tahu gereja non-Yahudi yang terisi penuh, keluarga Israel akan 

diselamatkan. Ini adalah rencana Tuhan, dan keharusan. Sebenarnya, apa artinya [semua keluarga akan 

diselamatkan] ? Bagaimana baru dinyatakan sebagai keluarga Abraham? Hamba bertanya tentang ini. 

Panduan roh melihat diantara orang yang disunat. Keluarga Abraham, asalkan rela menerima sunat akan 

dinyatakan sebagai keluarganya, kalau tidak rela disunat akan diusir keluar pintu. 

Tuhan berkata kepada Abraham: [Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjian-Ku, engkau dan 

keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjian-Ku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara Aku dan 

kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki diantara kamu harus disunat; haruslah dikerat kulit 

khatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara Aku dan kamu. Anak yang berumur delapan 

hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki diantara kamu, turun-temurun: baik yang lahir dirumahmu, 

maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang 

yang lahir dirumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat; maka dalam dagingmulah 

perjanjian-Ku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak 

dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya: ia telah 

mengingkari perjanjian-Ku.] (Kejadian 17: 9-14) 

Asalkan keluarga Abraham, laki-laki semuanya harus disunat, ini adalah tanda perjanjian dengan Tuhan 

yang kekal! (Kejadian 17:13) Yang percaya diri melakukan sunat adalah keluarga Abraham, mengikuti 

perjanjian dengan Tuhan. Ini adalah perjanjian kekal langsung dari mulut Tuhan, dan Tuhan tidak akan 

menghapuskan perjanjian ini.  

Disini, kita baru bisa mengerti, mengapa pada waktu itu orang Kristen Yahudi, sesudah percaya dengan 

Tuhan tetap menghormati sunat. Itu karena mereka takut kalau tidak melakukan sunat, akan 

mempengaruhi perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Paulus juga tidak disunat,tetapi  dia melakukan 

sunat terhadap muridnya Timotius (Kisah Para Rasul 16: 1-3). Karena ibunya seorang Yahudi. Ini 

meskipun sesudah ada keputusan Konsili Ekumenis tentang orang non-Yahudi tidak perlu disunat atau 

mengikuti hukum penjanjian lama, dia tetap melakukan ini. Karena disini dengan jelas Paulus merasa 

kalau tidak disunat tidak akan mempengaruhi keselamatan. Dan didalam hati Paulus ada dua jenis 

kepercayaan terhadap perjanjian, yang satu hukum perjanjian lama untuk orang Yahudi, yang satu lagi 

adalah hukum perjanjian baru untuk seluruh manusia di dunia ini. Kalau dilahirkan sebagai orang Yahudi 

harus disunat mengikuti hukum Musa; kalau dilahirkan sebagai orang non-Yahudi, tidak perlu disunat 

atau mengikuti hukum perjanjian lama. Karena itu Paulus mengatakan, orang-orang yang berada 

dibawah hukum, aku akan berada dibawah hukum, kepada orang-orang yang tidak dibawah hukum, aku 

akan menjadi  orang yang tidak dibawah hukum. Bagaimanapun harus menyelamatkan orang-orang ini! 

(1Korintus 9: 19-23) Tetapi dia tidak melanggar peraturan Tuhan, karena perjanjian lama dan baru 

semua berasal dari Roh Kudus. Karena di 2 Timotius 3:16 tertulis alkitab terinspirasi oleh Roh Kudus, dan 

menunjukan kata-kata dari perjanjian lama. Aku merasa Paulus tidak pernah berpikir, suratnya bisa 
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menjadi bagian dari alkitab. Hanya setelah itu murid Kristus memasukan mereka ke dalam perjanjian 

baru. 

Apakah itu orang Yahudi Paulus, ataupun hati Tuhan Yesus, alkitab selalu menunjukan perjanjian lama. 

Kalau kita memandang agama orang Yahudi sebagai ajaran yang aneh, yang kita percayai bukanlah 

agama Kristen dari abad ke 1. Ini karena kemudian Gereja Katolik Roma dalam rangka memperluas 

pengaruhnya,  dengan sengaja menekan agama Yahudi dan agama baru yang lain. Tetapi kemudian 

perkembangan agama Katolik mirip dengan agama Yahudi sekarang, menggunakan legalisme untuk 

keselamatan, menempatkan tradisi manusia melebihi firman Tuhan. 

Agama Yahudi yang sebenarnya, pada awalnya adalah agama satu keluarga, kemudian karena 

penangkaran, tidak ada kuil di luar, juga ada beberapa orang berdarah Yahudi berganti menyembah 

berhala, maka dia menjadi agama yang lebih religius. Buku [Talmud] ditulis menjadi pedoman perilaku. 

Demikianlah agama orang Yahudi menjadi agama yang religius. [Agama Yahudi] baru muncul. Sampai 

jaman Tuhan Yesus, orang Yahudi yang percaya dengan dewa-dewa Yunani mulai muncul, mereka 

adalah orang-orang Herod, yang juga adalah orang Yahudi yang naturalisasi di Roma. Karena itu dimata 

Tuhan, dari awal sampai akhir tidak menganggap kepercayaan orang Yahudi sebagai agama. Dia 

menganggap hubungan dengan mereka adalah semacam hubungan perjanjian. Leluhur mereka 

Abraham yang membuat perjanjian ini. Perjanjian adalah semacam hubungan, jadi mereka tidak pernah 

menganggap alkitab sebagai panduan moral, ia dianggap sebagai panduan suci. Yang adalah firman 

Tuhan yang hidup. Yang memandu orang yang hidup bagaimana masuk ke dalam kasih Tuhan. Jadi 

ditengah hukum adalah Roh Kudus, tanpa kekudusan tidak seorangpun bisa melihat Tuhan. Altar dan 

pengorbanan adalah simbol memanggil Tuhan. 

Oleh karena itu, anak cucu Abraham yang disunat semua adalah keluarga dia, tetapi hanya orang yang 

terpilih dan jujur percaya kepada Tuhan, baru akan diselamatkan. Sunat tidak menyelamatkan orang, 

seperti Yohanes Pembaptis mengatakan kepada orang-orang Farisi: [Hai kamu keturunan ular berbisa. 

Siapakah yang mengatakan kepada kamu, bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan 

datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira, bahwa kamu 

dapat berkata dalam hatimu: Abraham adalah bapa kami! Karena aku berkata kepadamu: Allah dapat 

menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini! Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan 

setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. ] 

(Matius 3: 7-10) Maksud dia hanya dengan baptisan pertobatan itu tidak berguna, kecuali orang itu ada 

pertobatan di dalam hatinya dan berbuah. Pembaptisan di perjanjian baru dan sunat di perjanjian lama 

sama-sama tidak bisa menyelamatkan orang, kecuali orang itu membawa hati yang jujur dan membuat 

perjanjian dengan Tuhan, dan berbuah sesuai dengan pertobatan. Hari ini kau berdasarkan apa 

menerima keselamatan? Apakah berdasarkan kepercayaan atau kelakuan menerima keselamatan? Atau 

bergantung kepada etiket? Semoga kita bisa kembali ke iman Tuhan Yesus dan Paulus.menghormati 

wahyu Allah, menerima perjanjian lama dan baru, ini baru adalah wahyu yang lengkap. Sejarah dan 

budaya orang Yahudi menjelaskan pikiran alkitab dan Tuhan, catatan yang terbaik. Amin! 
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3. Iman Kita – [Iman Yahudi Yang Disempurnakan] 

 

Banyak orang dengan antusias datang ke Israel untuk merayakan hari raya, tujuannya adalah 

menghidupkan kembali hari-hari raya perjanjian lama, tetapi apa arti sebenarnya hari-hari raya ini? 

Berapa yang bisa kita mengerti? Hari-hari raya yang sebenarnya adalah untuk mengenang keselamatan 

Tuhan, dan mengingat rahmat dia setiap hari. Hari Raya Panen, Hari Raya Koleksi, Bersyukur Meminta 

Hujan, semua perayaan-perayaan ini harus dikembalikan ke adat dan tradisi dari Tanah Suci, baru bisa 

mengerti alasan Tuhan pada waktu itu untuk mengadakan hari-hari raya ini.  Kalau kita melihat diri 

sendiri, memaksa menerima diri sendiri, sangat mudah untuk menguasai dan menambahkan banyak 

kebodohan dan dosa kepada firman Tuhan. 

Sebenarnya, kami datang ke Tanah Suci untuk melihat Yesus yang ada di sejarah, dan sekali lagi bertemu 

dengan Kristus yang tidak terlihat. Semoga kami bisa mengaku dengan rendah hati, agama kami 

sebenarnya adalah [agama Yahudi yang lengkap].  Juru selamat kami adalah mesias orang Yahudi. 

Karena itu kami percaya semua hari raya adalah demi Kristus. 

Karena hari raya Passover adalah orang Israel keluar dari Mesir dan menjadi bangsa Tuhan, ini adalah 

hari untuk mengingat anugerah keselamatan Tuhan. Pantekosta adalah permulaan hari raya penuaian, 

mengingat Tuhan memulai musim panen, semua orang merasa sukacita. Roh Kudus turun pada hari ini, 

tanda panen sudah dimulai. Yang percaya bekerja dengan Roh Kudus, memasuki musim panen. Jadi 

kitab Kisah Para Rasul mencatat dalam satu hari ada lima ribu orang percaya dengan Tuhan, hari yang 

lain ada tiga ribu orang percaya dengan Tuhan. Hari ini waktu kami merayakan hari raya ini, semoga 

kami kembali ke janji asli, masuk ke dalam panen Roh Kudus. (Kisah Para Rasul 1:8) 

Terakhir hari raya Pondok Daun, adalah untuk mengingat waktu orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan 

berkemah diantara mereka. Juga di dalam sejarah Israel, hubungan terbaik dengan Tuhan selama 

beberapa dekade. Karena itu hari raya Pondok Daun adalah untuk mengingat kehadiran Tuhan, hidup 

dan berbicara bersama dengan Dia. Itulah makna perjanjian baru dari Immanuel. Juga artinya Tuhan dan 

muridnya akan hidup abadi di surga. Kemah Tuhan diantara manusia, Dia akan menghidupkan kembali 

Israel. Di Israel yang baru, hidup bersama dengan agama Yahudi yang lengkap dan Tuhan, menikmati 

semua yang dijanjikan oleh perjanjian lama. Ini yang dikatakan Paulus, menjadi keluarga Tuhan, bersama 

dengan orang-orang kudus. Orang kudus yang Dia maksud, bukan yang kita pikirkan seperti Petrus, 

Yakub, Yohanes. Tetapi Musa, Elia, Yeremia, Elisa, Daud dan hamba Tuhan yang lainnya. Keluarga Tuhan, 

di dalam hatiNya adalah keluarga Abraham. 

Karena itu, semoga kami bisa kembali ke agama seperti di abad ke 1. Paulus tidak pernah 

menyelamatkan orang Yahudi, hal ini dilihat sebagai sesuatu selain keselamatan Tuhan Yesus. Tuhan 

Yesus menggunakan ini, dan memerintahkan muridnya untuk pergi menginjil. Matius 10: 5-6: {[Kedua 

belas murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka : [Janganlah kamu menyimpang ke 

jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba 

yang hilang dari umat Israel.] ]] Karena waktu orang-orang Tuhan beralih, kembali ke Kristus, menerima 

hati baru dan roh baru, janji perjanjian lama terpenuhi [Sebab Ia menegor mereka ketika Ia berkata: 
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[Sesungguhnya, akan datang waktunya, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan 

dengan kaum Yehuda.] ] (Ibrani 8:8). Karena semua yang dilakukan Tuhan adalah untuk memenuhi kata-

kata sendiri. Tuhan adalah terpercaya, Dia tidak akan melanggar perjanjian dengan Abraham. Dia akan 

mengikuti buku Yehezkiel dan Yoel dengan memberi hati dan roh yang baru, terakhir Israel akan hidup 

kembali, disiram Roh, menjadi tentara yang besar. (Yehezkiel pasal 37 dan Yoel pasal 2) 

Karena itu, agama Kristen yang sekarang kita percaya, sudah sangat berbeda dengan apa yang diajarkan 

Yesus dan Paulus. Terutama sikap kita terhadap orang Yahudi. Sudah melebihi perkiraan Yesus Kristus 

dan Paulus. Kami sungguh menyatakan, agama orang Yahudi ditolak oleh Tuhan. Karena itu dia ditolak, 

ditekan dan dibunuh. Ini adalah sangat mirip dengan waktu itu Paulus memaksa gereja Kristen, agama 

yang ada antusiasme, yang ada sisa-sisanya, tetapi tidak ada hidup.Hanya keyakinan dan moral yang 

tinggi, tetapi tidak ada kehidupan atau Roh Kudus. Semoga kita bisa sungguh bertobat, kembali ke awal. 

Agama Kristen sungguh adalah agama Yahudi yang lengkap, tujuannya adalah supaya orang menerima 

hati baru dan roh baru. Karena itu kalau kita menolak mengakui posisi ortodoks perjanjian lama dan 

orang Yahudi, keyakinan kita adalah salah dan tidak mengikuti maksud Tuhan. Ajaran yang kita terima 

sudah bukan pikiran Tuhan. Sekarang sudah akhir jaman, gereja seharusnya lebih dewasa. Karena itu 

kita harus melihat dengan jelas Tuhan yang penuh dengan keselamatan dan pikiran. Semoga kerajaan 

Tuhan datang lebih awal. Roh Kudus bisa mengalir diantara kita, supaya kita bisa masuk ke dalam 

kenyataan Emanuel. Amin! 
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4. Kepercayaan dan Harapan Abraham 

 

Paulus mengatakan hanya dengan mengikuti jejak kaki Abraham baru bisa menerima keselamatan, 

adalah orang Israel yang benar, keturunan spiritual Abraham. (Roma pasal 4) 

4 : 2 Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, 

tetapi tidak di hadapan Allah. 

4 : 3 Sebab apakah dikatakan Kitab Suci? [Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan 

memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.] 

4 : 4 Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya; 

4 : 5 Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang 

durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. 

4 : 10 Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan 

sesudah disunat, tetapi sebelumnya. 

4 : 11 Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang 

ditunjukkannya, sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak 

bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka; 

4 : 12 dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi 

juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. 

4 : 16 Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu 

berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, 

tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua,   

4 : 17 seperti ada tertulis: [Engkau telah Kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa] di hadapan Allah yang 

kepada-Nya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-

Nya apa yang tidak ada menjadi ada. 

4 : 23 Kata-kata ini, yaitu [hal ini diperhitungkan kepadanya], tidak ditulis untuk Abraham saja, 

4 : 24 tetapi ditulis juga untuk kita; sebab kepada kitapun Allah memperhitungkannya, karena kita 

percaya kepada Dia, yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, 

4 : 25 yaitu Yesus, yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran 

kita. 
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Sebenarnya apa perbedaan agama Abraham dengan agama kita? Bagaimana kita bisa mengikuti jejak 

kakinya? 

Ekspresi  Iman Abraham Agama Kristen 

Percaya Kepada Hanya percaya kepada Tuhan yang 
tidak pernah berubah 

Percaya kepada Tuhan dan 
alkitab, serta tradisi teologis 

Mendengar Kepada Mendengar Roh Tuha n yang langsung 
memandu 

Mendengar khotbah dan 
bimbingan pendeta gereja 

Hubungan dengan Tuhan Dimanapun ada mezbah, setiap hari 
bertatap muka dekat dengan Tuhan 

Dimanapun akan membangun 
gereja, tetapi jarang berdoa di 
dalam gereja 

Cara Hidup Berjalan dengan Tuhan, percaya dan 
menurut kepadaNya 

Berjalan dengan rekan gereja, 
mengikuti orang yang berbakat 

Cara Melayani Menjunjung tinggi dan mengikut, itulah 
kehidupan 

Menjunjung tinggi pengkhotbah 
dan setia, itulah pelayanan 

Tergantung Kepada Percaya dan mendengar petunjuk dari 
Roh Kudus 

Organisasi, struktur dan 
kebijaksanaan 

Iman dan Kelakuan Meninggalkan negeri sendiri , suku, 
keluarga, pergi menuju ke tempat yang 
ditunjuk Tuhan 

Tidak pernah terpikir untuk 
meninggalkan wilayah yang 
aman, posisi dan pengaruh 
 

Diberkati oleh Berkat Keturunan sebanyak bintang di langit, 
menjadi teman dengan Tuhan, 
pemenang doa 

Menjadi anak Tuhan, mendapat 
hidup abadi, tetapi jauh dari 
Tuhan, tidak mengerti doa yang 
efektif 

 

Hari ini, kalau kita percaya adalah keturunan rohani Abraham, maka harus dengan lebih jelas berjalan 

mengikuti jejak kakinya. Semoga kita kembali ke imannya, mencari jalanan keselamatan yang 

sesungguhnya. Tidak hanya bersandar kepada iman yang paling murni dan tradisi teologis. Aku tidak 

mengatakan ini tidak ada harganya, aku hanya meratapi Abraham tidak ada satu kata alkitab pun di 

tangannya, tetapi bisa menjadi teman Tuhan; Hari ini kita ada banyak petunjuk, tetapi terasing dari 

Tuhan, ini tidak pernah terjadi. Kadang aku merasa kasih karunia Roh Kudus, menurut perbuatan kita, 

kita sungguh lebih jauh dari Tuhan dibanding orang Yahudi! 

Jadi jangan menjadi sombong, Tuhan bisa dari batu-batu ini membuat keturunan Abraham (Matius 3: 7-

10). Juga bisa membuat kita seperti orang Farisi, meninggal dalam tradisi yang paling benar, teologi yang 

paling murni dan moral yang paling tinggi. Semoga aku bisa berbuah dan bertobat. Semoga kita bisa 

seperti Abraham, mengikuti Tuhan yang hidup abadi dan yang bisa membuat tidak ada menjadi ada, 

sampai selamanya. Amin! 
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5. Arti Sebenarnya dari Hari Sabat, Berbagi Kebaikan di Hari Sabat 

 

[Hari Sabat] di hati orang Yahudi, adalah hari kenaikan Tuhan yang kedua selain [Hari Penebusan Dosa]. 

Karena Tuhan menyatakan berkatnya pada hari ini melalui Musa, disebut menjadi hari suci (berbeda 

dengan hari yang suci). Sebenarnya, mengapa Tuhan mau membuat hari Sabat? Sebenarnya hari Sabat 

yang seperti apa yang bisa sungguh memberkati kita? 

Dari sepuluh perintah Musa bisa dilihat (Keluaran 20: 8-11) arti sebenarnya dari hari Sabat: Mendapat 

kebebasan! Mendapat kemerdekaan! Kembali ke hati Tuhan. 

>> >> Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 

>> >> Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh 

adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu; 

>> >> maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu 

perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang 

ditempat kediamanmu. 

>> >> Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia 

berhenti pada hari ketujuh;  

>> >> itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 

Dari perspektif perayaan melihat arti sebenarnya hari Sabat, bisa dibagi menjadi tujuh poin berikut ini 

untuk dipikirkan: 

1. Mengingat hari kudus: hari ini tidak boleh keluar rumah, hanya melakukan hal yang kudus. 

[Kudus] {Kadosh) adalah kata sifat milik Tuhan. Jadi untuk [menjadi kudus] artinya adalah [Tuhan 

yang kudus]. Hari ini dikuduskan oleh Tuhan, karena ini adalah hari kudus Tuhan, hari ini anda 

menjadi milikNya, melakukan hal yang Dia sukai, artinya bukan hanya berhenti bekerja. Yesus 

berkata: [Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat, karena itu, 

anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat.] (Markus 2: 27-28) Jadi Tuhan membuat hari 

Sabat yang kudus untuk kebaikan manusia. Orang Yahudi mengikuti dengan berhenti bekerja, 

dengan fokus di peraturan tentang tidak bekerja (hati hamba), dan bukan menikmati kebaikan 

yang diberikan oleh Tuhan (hati anak-anak). Sebenarnya hari Sabat yang bagaimana, yang bisa 

membuat orang diberkati? Melihat hari Sabat dengan peraturan orang Yahudi sekarang, 

membuat orang selamanya tidak mau masuk ke dalam hari yang kudus ini. 
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2. Memasuki Sabat: Mengikuti arti hari Sabat, waktu Tuhan menciptakan manusia, rencana dia, 

juga setelah manusia bekerja selama 6 hari, hari ke 7 harus istirahat. Kemudian di era komunis 

Soviet, hari libur di rubah menjadi 10 hari kerja  1 hari libur. Hasilnya produktivitas menurun, 

karena itu kembali ke 7 hari kerja 1 hari libur. Setelah itu mereka melakukan penilitian dan 

menemukan kelenjar endokrin di tubuh manusia, hari ke 7 ada titik rendah, karena itu kalau 

manusia tidak menghormati ciptaan Tuhan, maka akan kehilangan keseimbangan, dan 

menemukan kesulitan. Jadi hari Sabat adalah hari istirahat dan mengisi ulang energi yang 

diperlukan oleh semua manusia. 

3. Belajar untuk berbagi: Karena hari ini adalah perayaan Allah, orang kaya, untuk bersyukur 

kepada Tuhan, akan memberikan banyak persembahan yang sangat indah, sementara peraturan 

mengatakan harus menghabiskan semua makanan persembahan satu hari sebelum hari Sabat. 

Yang tidak habis disantap pada hari kedua harus dibakar habis dengan api, kalau tidak akan 

menyinggung Tuhan. Karena itu untuk menghindari pemborosan, mereka akan berbagi dengan 

orang miskin dan pendatang. Coba dipikirkan, kalau pada hari ini orang miskin bisa makan 

daging sapi dan domba dengan kualitas tertinggi, bisa jadi ini adalah makanan terenak mereka 

dalam satu minggu! Mereka bisa sangat bersyukur dan betapa menanti hari ini tiba! Orang 

Yahudi ada tradisi kepercayaan, yaitu pada hari Sabat mengundang satu teman baru untuk 

makan di rumah, maka mereka akan menerima keberuntungan. Karena itu pada hari ini Tuhan 

mendorong orang yang percaya untuk berbagi milik mereka, dan harus percaya hal ini akan 

membuat Tuhan gembira.  

4. Kembali ke alam: Mengikuti perintah Musa, pada hari ini setiap orang tidak menggunakan status 

mereka, anak-anak, pembantu tidak menerima tekanan karena status mereka. Bahkan ternak 

akan menerima kebebasan. Ribuan hewan di hadapan Tuhan kembali ke kebenaran. Sebenarnya, 

tekanan manusia yang terbesar datang dari status mereka. Karena itu pada hari Sabat, semua 

manusia di hadapan Tuhan melepaskan semua status mereka. Semua manusia adalah sama! 

Bahkan raja (presiden) di hadapan Tuhan harus merendahkan hati duduk bersama beribadah 

dan makan bersama. Hanya pendeta yang boleh melakukan Sabat. Bahkan ibu-ibu pada hari ini 

tidak perlu melakukan pekerjaan rumah tangga, ayah tidak perlu masuk kantor, semua di rumah 

Tuhan menikmati kesenangan. Dengan begitu, hari ini sebenarnya Tuhan mau mengundang 

semua orang makan, hambaNya orang Lewi dan pendeta (hamba Tuhan) harus rajin melayani di 

kuil! Supaya orang yang datang tidak kekurangan makanan dan minuman menikmati Sabat 

dalam kasih. 
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5. Kebebasan fisik dan mental:  Pada hari itu kalau anda datang ke hadapan Tuhan dengan 
perasaan berhutang, anda bisa meminta pendeta untuk memberikan persembahan 
penghapusan dosa, jadi bisa menerima kebebasan di hadapan Tuhan, mengembalikan hubungan 
dengan Tuhan, menikmati kebebasan anak-anak Allah. Pada hari itu semua orang juga tidak bisa 
bekerja, selain makan minum, mereka akan menari dan bersenang selain belajar alkitab. Bangsa 
Yahudi dari dulu adalah bangsa yang tahu cara bersenang di dalam kesusahan. Kuat dan fleksibel, 
sejak menjadi budak di Mesir, sampai dilempar dari negara ke negara lain. Mereka bisa 
bersandar kepada Tuhan dan meraih kemenangan, hari Sabat adalah sumber kekuatan di 
belakang yang terbesar. Anda coba berpikir, kalau orang jaman sekarang setiap minggu ada satu 
hari bisa begitu bebas, bersama dengan keluarga , dengan orang yang tidak dikenal berbagi 
makanan enak, bernyanyi memuji Tuhan, tidak pergi kerja, bermain bersama, menikmati 
kehidupan, bagaimana dengan jasmani dan rohani mereka? Karena itu Tuhan tidak seperti yang 
kita pikirkan begitu agamis, Dia sebenarnya memiliki kasih dan hati seorang Bapa! 

6. Menyenangkan Tuhan: Hari Sabat adalah hari untuk belajar menyenangkan Tuhan, pada hari itu 
belajar menyembah Tuhan di ibadah. Di dalam Roh Kudus merasakan kehadiran Tuhan dengan 
kekudusan dan damai sejahtera, dan memperkuat kepercayaan anda kepada Tuhan, percaya 
bahwa Tuhan ada persiapan, Tuhan akan memberikan yang lebih baik kepada kita, menjawab 
apa yang kita minta. (Mazmur 37:4) [dan bergembiralah karena Tuhan; maka Ia akan 
memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.] Hanya satu hal yang membuatmu tidak 
bisa menerima berkat ini, yaitu tidak mau berhenti untuk memasuki Sabat. Pada waktu itu, 
orang Israel melanggar hari Sabat, Yesaya berkata kepada mereka : [Apabila engkau tidak 
menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudus-Ku; apabila 
engkau menyebutkan hari Sabat “hari kenikmatan”, dan hari kudus Tuhan “hari yang mulia”; 
apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak 
mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena 
Tuhan, dan Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan 
kemenangan; Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab 
mulut Tuhanlah yang mengatakannya.] (Yesaya 58: 13-14) Marilah kita bersama menyenangkan 
Tuhan! 

7. Hari yang diberkati: Hari ini adalah hari menerima kekuatan yang baru, hari Sabat adalah untuk 
menikmati keberadaan Tuhan, belajar merasakan kita adalah orang yang terpilih oleh Tuhan, 
melepaskan semua masalah di dunia ini, percaya bahwa Tuhan ada rencana sendiri. Asalkan 
memasuki Sabat Tuhan, membangun kembali hubungan, anda bisa mendengar dengan jelas 
langkah berikut yang dipimpinNya. Yesaya mengatakan: [Sebab beginilah firman Tuhan Allah, 
yang Mahakudus, Allah Israel: “Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dan 
tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu.” Tetapi kamu enggan,] (Yesaya 30:15) Harus 
ingat Tuhan selamanya adalah Tuhan Allah, dan Tuhan atas segala pertanyaanmu, serahkan 
kedaulatan kepadaNya! [Kalau tidak bisa dilepaskan, anda tidak bisa berjalan jauh]. Datang ke 
hadapan Tuhan mengejar hal yang spiritual juga sama, orang Israel di hari Sabat sering 
mempersembahkan buah-buahan dan anak sulung sapi atau domba. Ini adalah tantangan 
kekayaan mereka. Harus anak sulung, kurban terbaik dipersembahkan untuk Tuhan, harus 
percaya setelah itu ada kelahiran kembali. Mempersembahkan buah-buahan yang matang, 
harus percaya bahwa Tuhan akan memberkati dengan lebih banyak buah-buahan. Sebenarnya 
perilaku ini, adalah supaya orang Israel tahu dan menunjukan [Mereka semua percaya, semua 
kekayaan adalah berkat yang dijaga dari Tuhan.] Ini adalah tantangan yang sangat besar untuk 
orang Kristen sekarang, harus mempersembahkan sepersepuluh dari pendapatan mereka, dan 
mempersembahkan dulu semua barang yang mereka dapatkan. Dengan begini, kita tidak akan 
menjadi sesat karena harta, dan menjauh dari Tuhan. 
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Kesimpulan 
 
Secara keseluruhan, hari Sabat orang Yahudi, secara simpel adalah hari keluarga, hari menikmati 
kebersamaan dengan Tuhan. Ribuan rakyat adalah anak-anak Dia, pada hari ini, tidak membedakan 
siapapun, semua adalah rakyat yang dipilih olehNya dan menerima berkat, bisa menikmati makanan 
enak dan saling berbagi. Kita melihat kasih Tuhan Allah begitu melimpah. Kalau saja orang Yahudi bisa 
tetap menjaga tradisi ini yang dengan kebaikan menerima tamu dan pendatang. Karena hari ini, semua 
orang di dunia ini bisa mengalami kasih suci yang besar dan kembali kepada Tuhan. Sayangnya, mereka 
hanya mengerti menaikan status rakyat sendiri, tidak melakukan hal-hal untuk mengingat Tuhan, tidak 
melihat orang luar sebagai saudara yang pulang ke rumah, lupa tentang perjanjian antara Tuhan dan 
Abraham, memanggil ribuan bangsa di dunia ini karena dia dan keturunannya mereka mendapat berkat. 
(Kejadian 12:3) Karena itu kehilangan anugerah! 
 
Hari Sabat adalah rencana dan cara Tuhan, membawa manusia kembali ke sisi Dia. Dengan 
menggunakan kepercayaan ini untuk memulai keluarga yang bahagia, suasana kebersamaan Tuhan dan 
manusia, membuat manusia belajar mengerti tentang Tuhan. Karena itu hari ini gereja setelah ibadah 
mengadakan pesta (makan bersama dan berbagi), setiap kali jumlah orang melebihi kapasitas ruangan, 
semua menikmati kenyamanan dan sukacita. Menikmati kebersamaan Tuhan dan manusia, berbagi 
kasih, ini adalah tujuan utama Tuhan menciptakan hari Sabat. Aku melihat, hari Sabat sebenarnya 
adalah Tuhan mengundang kita makan, jadi kita seharusnya menikmati dengan tenang dan tanpa beban! 
Yehuwa Jireh (Tuhan akan mempersiapkan), serahkan kekuatiran hari esok kepada Tuhan! Karena Tuhan 
sudah mempersiapkan. Kepercayaan ini adalah arti sebenarnya hari Sabat. 
 
Ada orang mengatakan [Harta bukan teman yang abadi, teman adalah harta yang abadi.] Materi ada 
batasnya, hubungan tidak ada batasnya. Jadi orang yang datang ke hadapan Tuhan hanya untuk 
meminta harta atau kemampuan atau urapan atau kecerdasan, akhirnya karena tujuan mereka bukan 
untuk menikmati hubungan antara Tuhan dengan manusia, hanya bisa jatuh ke dalam nasib 
kesombongan dan  kesendirian. (Karena itu perilaku agama selamanya tidak pernah memenuhi hati 
manusia). Tetapi kalau mereka bisa melepaskan tujuan yang egois (tidak mengikuti kemauan sendiri), 
murni datang untuk bersama dengan Tuhan, menikmati perasaan ramah seperti dengan saudara sendiri, 
membuka hati masuk ke dalam lingkaran kasih, bisa mengalami kasih Tuhan kepada mereka dan kasih 
sayang seperti saudara sendiri.  Di hari kesulitan, mereka akan mengerti untuk bersandar kepada Tuhan 
dan meminta bantuan orang, bukan karena harga diri malah kehilangan dukungan, bisa mengerti untuk 
mengakui kebutuhan diri sendiri dan belajar untuk menerima kasih dan bantuan. Orang seperti ini 
selamanya tidak akan jatuh dan gagal. [Hati yang lebar akan membuka jalan yang lebih lebar], asalkan 
mereka bisa percaya dan menerima kasih tanpa syarat, mereka baru akan hidup seperti yang Tuhan 
inginkan. Hari Sabat, diciptakan Tuhan supaya orang bisa masuk melalui salah satu pintu ke dalam kasih 
dan kekayaan Dia. Sementara manusia sekarang hanya mengerti untuk menikmati hari libur secara egois, 
dengan perilaku agama membantu diri sendiri, makin menjauh dari tujuan yang diciptakan oleh Tuhan. 
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Terakhir, hamba percaya semua manusia perlu 7 hari ada 1 hari Sabat, tetapi tidak harus jumat sampai 
sabtu [hari Sabat orang Yahudi].  Karena banyak hamba Tuhan yang melayani Tuhan menikmati hari 
Sabat pada hari senin, yang penting menikmati kasih bersama Tuhan dan belajar untuk berbagi tanpa 
pamrih. Jadi aku bertanya dimana hari Sabat anda? Hari mendapat kekuatan baru anda dimana? Anda 
dengan percaya melepaskan hal-hal, hari yang tanpa beban anda dimana? Anda melepaskan segala 
status, hari kembali ke alam anda dimana? Anda bisa mengerti kekurangan diri sendiri dan kejayaan 
Tuhan, hari itu dimana? Anda bisa sungguh membangun hubungan tanpa pamrih dengan orang lain dan 
menikmati kasih, hari itu dimana? Mari nikmati kekayaan yang disiapkan oleh [Tuhan Hari Sabat] Tuhan 
Yesus! Waktu anda sungguh kembali (percaya bahwa setiap kemenangan dan kekalahan ada maksud 
dari Tuhan, Dia ada rencana yang lebih baik) anda akan masuk ke dalam Sabat. Karena itu [Tetapi tanpa 
iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barangsiapa berpaling kepada Allah, ia harus 
percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari 
Dia.] (Ibrani 11:6) 
 
Mari kita bersama mencari Tuhan, dengan perjanjian yang memiliki kuasa Tuhan (Tuhan Yesus) 
memasuki Sabat. Setiap minggu, mari kita bersama menikmati satu hari Sabat. Supaya Tuhan menerima 
hati kita, kita dan saudara-saudari bersama menerima kasih Tuhan. Amin! 
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6. Imam Sebenarnya Tuhan Ada Dimana? 
 
 
Mengapa Tuhan tidak memperbolehkan imam perjanjian lama untuk memiliki bisnis sendiri? Tuhan 
telah menjanjikan orang Lewi dan imam, Tuhan adalah bisnis mereka (Ulangan 18:2) Karena kalau 
hamba Tuhan di dunia ini tidak percaya hidup mereka dijaga dan disediakan oleh Tuhan. Rakyat Tuhan 
yang lain bagaimana bisa percaya dan mengikuti? Lagipula tanpa terikat ketenaran dan harta, orang 
akan lebih mudah untuk mengasihi Tuhan. Karena itu, Tuhan memanggil beberapa orang untuk hidup 
dalam kepercayaan, melatih mereka untuk menjadi imam bangsanya! 
 
Hari ini, Tuhan selain memanggil para rasul untuk kembali, juga memanggil para imam untuk kembali. 
Sebenarnya, Yesus Kristus sendiri adalah imam besar untuk Melkisedek dan lainnya, lebih awal dari 
Kehat. Jadi kalau kita mau seperti Yesus, maka harus jelas status diri sendiri. Yaitu adalah imam yang 
dihormati (1 Petrus 2:9). Tugas imam adalah menemukan Tuhan dengan manusia, menyebarkan firman 
Tuhan, mengampuni dosa orang-orang, supaya mereka menerima keselamatan. Ini juga adalah misi 
Yohanes Pembaptis. (Lukas 1:77) 
 
Hari ini, Tuhan tidak kekurangan pendeta gereja, yang kurang adalah pendeta yang seperti imam, yang 
ada otoritas rohani, yang ada hati seperti Bapa, dapat menerima kelemahan manusia dan 
menyembuhkan umat Allah. Supaya mereka merasakan belas kasihan Tuhan, karena belas kasihan akan 
menang atas penghakiman. (Yakobus 2:13) Hari ini gereja mudah menghukum susah menghibur, imam 
Tuhan yang sebenarnya ada dimana? 
 
Kita semua tahu [agama Kristen sebenarnya adalah agama Yahudi yang lengkap], ini adalah kata-kata 
Tuhan Yesus, Dia datang untuk memenuhi hukum dan para nabi (petunjuk dari seluruh perjanjian lama). 
[Janganlah kamu menyangka , bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. 
Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.] (Matius 5:17) Karena itu, 
dari misi imam perjanjian lama, kita harus mulai mengerti misi imam agama Kristen sekarang. Orang 
Lewi dan imam dibedakan oleh Tuhan, untuk mengganti anak sulung orang Israel (Bilangan 3: 12-13), 
mereka adalah hamba Tuhan, fokus kerjanya adalah pengorbanan, supaya hati Tuhan puas, dan umat 
Tuhan menerima kebebasan dari dosa. 
 
Hari ini, injil yang kami sebarkan apa ada memiliki sifat ini? Apa ada menghibur umat Tuhan? Apa ada 
membuat hubungan antara Tuhan dan umatnya menjadi semakin dekat? Orang yang belum percaya 
tentang Tuhan, dimata Dia, adalah domba kecil yang belum pulang ke rumah. Apa kita ada menyebarkan 
injil yang menghibur? Menyalahkan dengan nama Tuhan bisa membuat orang merasa tidak enak, ini 
adalah sifat pekerjaan dan otoritas nabi. Tetapi kita ada terlalu banyak nabi dan terlalu sedikit imam. 
Tugas nabi adalah membangunkan umat dan orang yang tidak percaya untuk bertobat. Tetapi tugas 
imam adalah memelihara hubungan antara Tuhan dan umatNya. Memanggil mereka untuk memahami 
isi hati Tuhan dan mengerti maksud Tuhan, dan merasakan kehadiranNya yang kudus. Tuhan sedang 
menunggu imam yang sebenarnya, mereka tidak mungkin menyembuhkan umatNya dengan 
sembarangan. Umat Tuhan kalau tidak bertobat adalah tanggung jawab nabi, hubungan antara umat 
Tuhan dan Tuhan bermasalah, kehidupan rohani naïf, itu adalah tanggung jawab imam. 
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Semoga kita bisa menghormati tugas nabi, dan bisa memahami urgensi keperluan untuk imam. 
Sebenarnya mengusir setan itu gampang, mengembalikan hati orang kepada Tuhan itu yang sulit. Ini 
diperlukan orang yang memiliki kekuatan dan pengurapan para imam. Biarkan orang melihat bagaimana 
mereka melihat Tuhan, menerima kebebasan dari kata-kata mereka dan bertemu dengan Tuhan. 
Apakah anda ingin menjadi orang kunci ini? 
 
Tuhan sedang menunggu imam Dia untuk kembali. 
 
Imam Tuhan untuk kembali memperlukan ritual pembersihan, kunjungi halaman website dibawah ini, 
dan dengarkan lagu ini [Kebangkitan Kekudusan]: 
 
http://www.zanmeishi.com/song/269.html 
 
 
  

http://www.zanmeishi.com/song/269.html


91 
 

7. [Mari Lihat] Ajaran Heuristik Rabi 
 
 
Setelah Yesus di baptis, ada dua murid mengikuti Dia, dan bertanya [Rabi dimanakah engkau tinggal?] 
Tuhan Yesus mengatakan: [Kalian mari lihat.] (Yohanes 1:38) Ini adalah metode ajaran rabi. Mereka 
tidak menjawab secara langsung. Cara ajaran ini adalah supaya orang bisa mencari jawaban sendiri. Dari 
apa yang mereka lihat, anda bisa tahu tinggi kehidupannya, baru memandu mereka melihat tinggi 
kehidupan yang dilihat para rabi. Dibanding dengan ajaran kita orang Cina yang satu arah, selamanya 
tidak tahu mengapa tingkat murid berbeda semua. Yang kita sedang bangun adalah kecerdasan, yang 
mereka sedang bangun adalah kebijaksanaan. Karena itu cara ajaran ini sangat meghormati mengajukan 
pertanyaan dan mengekspresikan ide-ide mereka. Tuhan Yesus pada umur dua belas tahun di kuil 
adalah seperti itu, duduk di antara para guru, sambil mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. (Lukas 
2:46) 
 
Kemarin malam, aku bermimpi melihat semacam kelompok iman, tidak duduk di dalam ruangan 
meneliti alkitab, tetapi pergi ke tempat tinggal anggota kelompok, merasakan lingkungannya, setelah itu 
menggunakan [kontemplasi] melihat dengan mata hati. Kembali ke ruangan menggunakan [jenis doa 
yang melihat] menunggu di hadapan Tuhan, meminta kepada Tuhan. Setelah itu mereka mengatakan 
apa yang mereka terima di dalam hatinya, sekali lagi berdiskusi tentang maksud hati Tuhan. Mari dicoba! 
Ini adalah kelompok pendidikan rabi. Semoga Tuhan membantu aku melihat lebih banyak kelompok 
iman seperti ini di dalam mimpiku, lebih banyak orang menggunakan [hati] untuk mengikuti Tuhan. 
Amin! 
 
Kepala keluarga Yahudi sangat memperhatikan anak kecil mengajukan pertanyaan, setelah umur 
sepuluh tahun, mereka bisa meminta dia untuk mengajukan 10 pertanyaan setiap hari. Kalau itu kepala 
keluarga orang Cina, pasti berharap dia tidak bertanya apapun, hanya mendengar! Ini adalah cara 
pandang yang berbeda, kepala keluarga Yahudi memperhatikan pertumbuhan anak-anak, orang Cina 
memperhatikan martabat orang dewasa, dan merasa anak-anak tidak ada hak atau kemampuan untuk 
mengikuti diskusi orang dewasa. Ini adalah tradisi yang fokus pada pengetahuan. Tetapi orang Yahudi 
percaya kebijaksanaan adalah petunjuk dari Tuhan. Jadi meskipun rabi mereka yang memiliki 
pengetahuan paling luas, bisa dengan rendah hati (seperti anak kecil) mendengarkan seorang anak 
berbicara. Karena dia percaya Tuhan menginspirasi kebijaksanaan melalui siapapun. Karena itu Tuhan 
Yesus mengatakan: [Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau kamu tidak bertobat dan menjadi 
seperti anak kecil ini … ] (Matius 18:3) 
 
Hari ini, anda berpikir apakah [Roh Kudus] dari Tuhan bisa menggunakan cara seperti itu untuk 
mengajarkan anda? Hamba berpikir Dia bisa menggunakan cara rabi, yang Dia harus tingkatkan adalah 
kebijaksanaanmu bukan kecerdasanmu. Anda harus mencari jawaban sendiri. Di perjanjian lama, Dia 
seperti itu dengan nabi Yeremia, Dia bertanya: [Apa yang sedang kau lihat?], dia menjawab: [Aku 
melihat sebatang dahan pohon badam.] Setelah itu Dia mengatakan: [Baik penglihatanmu, sebab Aku 
siap sedia untuk melaksanakan firman-KU.] (Yeremia 1: 11-12) Ini adalah cara ajaran heuristik Tuhan 
kepada banyak nabi. Mungkin para rabi belajar cara ajaran Tuhan. Dan Socrates yang terkenal dalam 
sejarah juga menggunakan cara ajaran ini untuk membantu muridnya. Dia berpikir tidak ada satu 
orangpun yang bisa mengajarkan kecerdasan kepada orang lain, kecuali hatinya bisa menunjukan 
jawaban itu, dia selamanya tidak akan mengerti apa yang kau katakan. Sampai dia memberi tahu anda 
[aku akhirnya tahu jawabannya.] Sebenarnya, kecerdasan yang anda berikan hanya bisa membantu dia 
untuk memikirkan jawabannya. Karena itu kalau murid tidak rajin sendiri, kita selamanya tidak akan bisa 
menurunkan kecerdasan dan kebijaksanaan kepada mereka. 
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Tuhan menggunakan seluruh lingkungan dan seluruh kesulitan, hanya untuk satu tujuan, yaitu supaya 
kita mengajukan pertanyaan, datang ke hadapan Dia untuk mencari jawaban. Karena itu kalian harus 
lebih dekat dengan Tuhan, menggunakan hati anak-anak masuk ke Emanuel. Karena semua kemampuan 
dan kebijaksanaan berawal dari Dia. Bahkan kemampuan anda untuk menjawab pertanyaan adalah dari 
Dia, anda ada alasan apa tidak kembali ke hadapanNya? Sebenarnya, setan tidak takut dengan 
kecerdasan dan kekuatan rohanimu. Dia hanya takut kau dan Tuhan bergabung, kembali ke sebelah 
kanan tahta Bapa (Karena itu adalah posisi yang dia selalu inginkan. Kalau anda duduk disitu, akan 
membuat dia sangat marah!) Karena posisi ini, Tuhan Yesus telah menangkan untuk kita semua yang 
tidak layak ini. 
 
Kembalilah ke kerendahan hati seperti anak kecil! Masuk ke dalam lingkaran surga. Roh Kudus adalah 
rabi terbaik kita, kita adalah kontainer kebenaran yang selamanya menerima dengan rendah hati, harus 
sering-sering menjaga semacam jenis pikiran yang kosong, menunggu kebijaksanaan yang benar untuk 
datang. Kehidupan seperti ini adalah menghormati Tuhan selamanya, ini adalah awal dari semua 
kebijaksanaan. Oleh karena itu peribahasa menyatakan: [Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, 
dan mengenal Yang Mahakudus adalah pengertian.] (Amsal 9:10) Apakah anda rela untuk menerima 
kebijaksanaan yang benar? Mari kita bersama kagum dengan Tuhan! 
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8. Tuhan Yang Dipercaya Orang Yahudi, Apakah Sama Dengan Tuhan Kita? 
 
 
Seorang teman pria yang sedang berbicara dengan seorang teman wanita mengatakan: [Pembicaraan 
antara Yesus di buku injil Yohanes dan orang Yahudi, orang Yahudi mengira Tuhan mereka adalah Tuhan 
Abraham, tetapi intinya bukan, Yesus mengatakan: [[Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi 
Aku, sebab Aku keluar dan datang dari Allah. Dan Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri, 
melainkan Dialah yang mengutus Aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa-Ku? Sebab kamu 
tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-
keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab 
di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab 
ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.]] (Yohanes 8: 42-44) Jadi Tuhan yang mereka percaya dengan 
Yesus yang kita percaya tidak sama!.] 
 
Penjelasan teman pria ini, menunjuk kepada Tuhan yang dipercaya orang Yahudi dahulu dan sekarang, 
sudah tidak sama dengan kita! Yaitu adalah bapa iblis mereka. Karena [Yesus mengatakan iblislah yang 
menjadi bapamu.] Ayat-ayat yang dikutip olehNya adalah (Yohanes 8: 37-45) 
 
8 : 37 Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh Aku 
karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. 
 
8 : 38 Apa yang Kulihat pada Bapa, itulah yang Kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa 
yang kamu dengar dari bapamu. 
 
8 : 39 Jawab mereka kepada-Nya: [Bapa kami adalah Abraham.] Kata Yesus kepada mereka: [Jikalau 
sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan yang dikerjakan oleh Abraham. 
 
8 : 40 Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh Aku; Aku, seorang yang mengatakan 
kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang Kudengar dari Allah; pekerjaan yang demikian tidak 
dikerjakan oleh Abraham. 
 
8 : 41 Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri.] Jawab mereka: [Kami tidak dilahirkan dari zinah. 
Bapa kami satu, yaitu Allah.] 
 
8 : 42 Kata Yesus kepada mereka: [Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi Aku, sebab Aku 
keluar dan datang dari Allah. Dan Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri, melainkan Dialah yang 
mengutus Aku. 
 
8 : 43 Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa-Ku? Sebab kamu tidak bisa menangkap firman-Ku. 
 
8 : 44 Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan –keinginan bapamu. Ia adalah 
pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada 
kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan 
bapa segala dusta.  
 
8 : 45 Tetapi karena Aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepada-Ku. 
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Dibawah ini adalah introspeksi hamba tentang ayat-ayat ini: 
 
Dari prinsip-prinsip latar belakang interpretasi, apa mungkin Yesus pada saat itu sedang mengingatkan 
mereka, hati mereka menolak kebenaran dan punya pikiran jahat, maka meninggalkan agama Yahudi 
yang sebenarnya? Yang Tuhan Yesus tolak adalah legalisme dan prasangka mereka. Sebenarnya di 
antara orang Yahudi, pada saat itu ada Nikodemus, Galaliel (tuan dari Paulus), para rabi yang 
sesungguhnya (para guru) dan orang-orang yang adil! 
 
Sebenarnya Tuhan Yesus dari dulu adalah seorang murid Yahudi yang benar. Pada waktu itu, orang yang 
berbicara denganNya, karena kesombongan dan tradisi imannya sendiri mau membunuh Dia. Mereka 
dimasuki oleh roh agama setan. Pada waktu itu, Tuhan Yesus tidak menuduh dan mengkritik seluruh 
agama Yahudi, dan tidak ada orang Farisi disitu, hanya orang-orang yang percaya dengan Dia. Saudara 
tafsir masalah terletak pada, [orang Yahudi] di dalam alkitab yang setiap kali berdebat dengan Yesus, 
seperti mewakilkan seluruh agama Yahudi. Mewakilkan Abraham, Musa dan semua nabi di dalam tradisi 
iman. Ini semua dibawah pengaruh teologi barat [alternatif penafsiran teori]. 
 
Sebenarnya yang Yesus tunjuk apakah benar seluruh agama Yahudi? Pada waktu itu, orang Essene yang 
sangat setia mengikuti Tuhan di padang gurun (kelompok yang menyalin gulungan laut mati) juga 
termasuk salah satu golongan agama Yahudi, Yohanes Pembaptis juga pernah belajar di antara mereka! 
Jadi sebenarnya yang Yesus tolak adalah yang pada saat itu berada di kuil, legalisme yang salah dan 
berpuas diri (Farisi, orang Farisi sebagian besar adalah guru moral) dan orang Saduki (rasionalis, tidak 
percaya dunia roh dan malaikat, hanya menerima Pentateukh) sebagian besar imam adalah dalam posisi 
ini, kecuali Zakharia, ayah dari Yohanes Pembaptis. 
 
Kita melihat posisi dua golongan agama ini, apakah ada perasaan yang familiar? Dengan gereja Kristen 
Protestan dalam sejarah, mirip dengan sebagian besar posisi agama banyak orang! Orang Essene adalah 
puritan yang modern. Para imam adalah imam dari agama negara, mempunyai kekuatan politik, orang 
Saduki, adalah generasi baru dari para teolog (tidak percaya kepada keajaiban dan nubuatan) dan 
penghentian teologi mukjizat (memberi tahu para murid setelah itu tidak akan lagi ada mukjizat). Orang 
Farisi adalah aktivis yang saleh, menjunjung tinggi semangat perilaku keagamaan, ini adalah posisi 
tradisional fundamentalis dan evangelis. Saya pikir jika hari ini bertemu dengan pendeta Roh Kudus di 
gereja Protestan, dengan pada waktu itu Yesus ditolak tidak akan ada perbedaan yang besar. Kalau 
benar begitu, apakah boleh (menjadi parsial) mengumumkan Tuhan yang dipercayai seluruh gereja 
Protestan adalah setan? 
 
Jadi ketika kita sedang menafsir alkitab, tidak boleh berprasangka. Seperti menyangkal orang Yahudi 
waktu menafsir alkitab.  Sebenarnya pada waktu itu tidak semua orang Yahudi adalah orang Farisi! 
(Mereka hanyalah satu golongan agama) Jadi bagaimana menggunakan sepotong ayat untuk 
mengumumkan Tuhan yang orang Yahudi percaya pada waktu itu adalah setan? Penafsiran ini belum 
pernah terdengar! Membuatku terkejut. Hamba belajar di seminari selama 4 tahun, melihat generasi 
baru, teologi fundamentalis tradisional, teologi injil. Tetapi tidak pernah dengar Tuhan yang dipercaya 
orang Yahudi berbeda dengan Tuhan kita, apalagi percaya tentang setan. Biarkan hamba mengatakan 
kalimat yang tidak rasional ini, kalau anak ada salah paham dengan ayahnya, apakah kita karena itu 
dapat menyangkal ayahnya sendiri? Tentu saja tidak! 
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Karena itu, semoga kita bisa semakin mengenal maksud hati Tuhan Yesus, Dia datang untuk menggenapi 
hukum Taurat (Matius 5: 17-20), tugas nabi adalah memimpin umat Tuhan kembali ke jalan yang benar! 
Agama Kristen sebenarnya adalah agama Yahudi yang asli atau yang lengkap! Karena itu, dari awal 
sampai akhir, Tuhan yang dipercaya agama Yahudi, Katolik dan Kristen, adalah Tuhan yang sama. Hanya 
beberapa fraksi ini di dalam sejarah mengenal Tuhan dengan beberapa kekurangan dan penyimpangan 
yang berbeda! Mari kita mengaku, kita hanyalah pencari kebenaran, bukan kebenaran itu sendiri atau 
pemiliknya. Supaya tidak berpuas diri, dengan satu-satunya kebenaran itu sendiri! Mohon Tuhan 
membantu kita kembali ke tradisi kepercayaan agama Kristen yang dibangun diatas salib! 
Mengumumkan Yehuwa adalah Tuhan, Yehuwa adalah Tuhan, Yehuwa adalah Tuhan Israel, adalah 
Tuhanku. Amin! 
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9. Sumber dan Perbedaan Yudaisme dan Iman Orang Yahudi 
 
 
Sangat berterima kasih kepada seorang saudara yang memberikan aku pikiran ini. Dibawah ini adalah 
tanggapan dia atas satu artikel dari hamba. Pemikiran dia mungkin mewakili gereja tradisional. Karena 
itu aku lampirkan dibawah ini: 
 
[Pertama-tama saya tidak punya prasangka apapun terhadap orang Yahudi, mereka adalah orang yang 
dikasihi Tuhan, sama dengan kita memperlukan injil Tuhan, karena manusia tidak bisa disebut benar 
oleh hukum Taurat, apalagi dengan hukum yang diganti sendiri oleh orang Yahudi, menjadi tradisi dari 
para tetua dari mulut Yesus, dari Solomon di perjanjian lama sampai negara-negara utara dan selatan, 
kepercayaan Israel sudah dirubah, sampai Tuhan mengatakan melalui nabi kepada orang-orang Israel 
yang pezinah dan penyembah berhala, supaya anak-anakKu membuat mereka melewati api. Melewati 
waktu sekitar 400 tahun tanpa wahyu Tuhan, memasuki waktu Yesus, kepercayaan ini agak benar, aku 
percaya ada sisa orang yang di lindungi Tuhan. Tetapi siapa yang mensalibkan Yesus, adalah pemimpin 
agama Yahudi pada waktu itu, anda bilang Yesus adalah seorang murid Yahudi yang benar, aku tidak bisa 
setuju, karena Tuhan memanggil Yohanes Pembaptis di padang gurun, bukan di kuil yang tidak 
mengikuti peraturan Tuhan, disini Tuhan datang untuk menggenapi hukum Tuhan bukan agama Yahudi. 
Dengan menggunakan pendeta martir, mereka menuduh menggunakan buku Amos: [[Apakah kamu 
mempersembahkan kepada-Ku korban sembelihan dan persembahan selama empat puluh tahun di 
padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Molokh dan bintang 
dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah.]] (Kisah Para Rasul 7: 42-43)Nabi itu, 
bukankah dianiaya oleh nenek moyangmu? Mereka juga membunuh orang yang memberi tahu legenda 
tentang orang yang benar yang akan datang; kalian menjual dan membunuh orang yang benar. Kalian 
menerima hukum yang diberikan oleh malaikat, mengapa masih tidak menurut? Paulus waktu menginjil 
siapa yang membunuh dia! Bukankah orang Yahudi? Anda bilang Protestan, aku tidak menggunakan 
istilah teologis seperti itu, aku menyebutnya Reformasi, aku adalah Reformist Calvin, tumbuh di gereja-
gereja karismatik, ini bukanlah konflik bagiku, bukan teori pengganti seperti yang anda katakan, terima 
kasih atas penelitian akademik anda.] 
 
Dibawah ini adalah tanggapan hamba untuk saudara ini: 
 
Introspeksi 1: 
 
Sebenarnya pandangan saudara ini dengan apa yang kita dengar waktu dulu tentang pandangan orang 
barat tentang posisi agama Yahudi waktu jaman Yesus, dan kita mengira pada waktu itu agama Yahudi 
adalah agama yang munafik. Seperti orang Farisi mewakili semua kepercayaan orang Yahudi. Tetapi 
sebenarnya kita salah. Pada waktu itu agama Yahudi dibagi menjadi banyak grup dan fraksi yang 
berbeda! 
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Tanggapanku: 
 
“ Terima kasih atas tanggapan saudara! Mungkin yang kita berbeda adalah definisi dari nama [agama 
Yahudi] ini. Anda bisa membagi menjadi iman Yahudi (berasal dari iman keluarga Abraham), setelah 
penangkaran dibagi menjadi orang Yahudi yang percaya dengan Tuhan dan orang Yahudi yang tidak 
percaya Tuhan, baru muncul nama [agama yahudi] ini. Agama Yahudi yang aku bicarakan ini adalah 
kepercayaan orang Yahudi, dimulai dari tradisi Abraham di perjanjian lama. Yang adalah proses wahyu 
secara bertahap. Wahyu mereka belum lengkap, bukan artinya mereka semua salah. Sementara [agama 
Yahudi] yang anda bicarakan adalah gereja barat, kebencian terhadap orang Yahudi karena membunuh 
Yesus, yang menjadi diskusi teologi anti-semitisme [teori alternatif], mengira orang Yahudi ditolak oleh 
Tuhan. Coba dipikirkan, kalau Tuhan bisa [melanggar perjanjian] menolak orang Yahudi yang Dia kasihi 
selama ribuan tahun, mengapa tidak bisa menggunakan gereja Mormon (gereja orang kudus akhir 
jaman) untuk mengganti gereja barat yang penuh dengan bau darah? Tuhan menganggap semua orang 
Yahudi dan kita menjadi keluargaNya. (Efesus 2: 11-22) Pada waktu itu malaikat di antara negara 
malaikat adalah orang bijak Yahudi di perjanjian lama. Paulus di 2Timotius 3:16 mengatakan, tidak 
mengacu pada perjanjian baru, tetapi mengacu pada kebencian anda karena tidak ada kebenaran di 
perjanjian [perjanjian lama ] [agama Yahudi]. Kalau argumen saudara adalah benar. Kita sekarang akan 
meragukan dasar iman. Atau kita harus baik-baik pikirkan apa yang ditulis Paulus di buku Roma ayat 11. 
Bagaimana dia melihat kepercayaan orang Yahudi? Aku kembali mengatakan: [Aku dan Tuhan Yesus 
adalah sama, tidak setuju dengan hukum agama Yahudi.] Tetapi dia pasti setuju kepercayaan dia sendiri 
adalah kepercayaan orang Yahudi. Dia juga adalah orang Yahudi! Jika dia adalah salah satu dari para nabi. 
Kita mestinya tidak mengira orang Yahudi setelah membunuh dia akan ditolak. Maka di dalam sejarah 
gereja, membunuh hamba Tuhan yang setia tidak akan kurang dari mereka. Tuhan adalah kebenaran! 
Bagaimana kita menghadapinya? Tidak heran Tuhan mengatakan percobaan dimulai dari rumah Tuhan. 
Terima kasih atas kesabaran saudara. Semoga akan menerima balasan anda.” 
 
Introspeksi 2: 
Agama Yahudi apa benar ditolak? 
 
Tanggapanku: 
 
“Pemikiran saudara membuatku mengingat, dari perspektif wahyu perjanjian lama, sebenarnya 
kepercayaan orang Yahudi, pada waktu jaman Yesus, dibanding waktu jaman nabi perjanjian lama, 
sudah ada banyak kemajuan. Karena itu Yesus mengatakan: [Kebenaran anda kalau tidak lebih baik dari 
kebenaran ahli Taurat dan orang Farisi, tidak akan bisa masuk ke surga.] Jadi Yesus setuju dengan 
motivasi  dan kerja keras mereka [tetapi tidak cukup untuk masuk ke surga]. Apakah di mata Tuhan, 
orang Yahudi pada waktu itu, sudah di disiplin cukup banyak oleh Tuhan, maka Tuhan baru berikan 
wahyu yang terakhir? Ini adalah satu pandangan hamba yang tidak dewasa. Pada waktu itu, mereka 
sudah di disiplin Tuhan sampai mereka tidak berani untuk tidak menurut dengan hukum (tetapi kalau 
terlalu banyak, mereka berubah menjadi penegak hukum) . Kalian bisa melihat mereka tidak lagi 
menyembah berhala. Di mata Tuhan, kalau dibanding waktu perjanjian lama, mereka sudah di disiplin 
menjadi lebih murni. Sebenarnya di dalam sejarah orang Yahudi, tidak ada orang di masa yang manapun, 
seperti di jaman Yesus begitu fanatik dengan agama, begitu kagum dengan Tuhan. (tentu saja perilaku 
teori) 
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Kepercayaan orang Yahudi waktu dahulu adalah tentang kemauan pemimpin. Raja mengasihi Tuhan 
maka mereka juga mengasihi Tuhan. Tetapi waktu jaman Yesus seluruh negeri mengikuti hukum dengan 
ketat!  Disiplin iman karena ajaran waktu penangkaran, mereka berubah menjadi rendah hati, 
kepercayaan masuk ke dalam hati rakyat. Mungkin mereka mengalami kemacetan iman, karena itu 
Yohanes Pembaptis datang. Seperti orang tua Yesus, Yohanes dan Maria, pendoa syafaat perempuan di 
sebelah barat kuil, Anna. Mereka semua adalah umat agama Yahudi yang tulus. Karena itu, hamba 
mengira ini bukan masalah perilaku. Adalah keyakinan asalkan masih ada kebenaran dan janji Tuhan, 
ada maksud Tuhan. Lagipula apakah mereka masih tetap maju? Tuhan tidak berhenti membantu mereka 
menjadi makin dekat dengan maksud hatiNya dan wahyu perjanjian lama. (dilihat seluruhnya dari 
perjanjian lama ke perjanjian baru)” 
 
Karena itu, kepercayaan orang Yahudi [agama Yahudi] apa benar ditolak oleh Tuhan? Tidak! Sebenarnya 
Tuhan terus membantu mereka menjadi kudus, hidup dalam hukum perjanjian lama, bagaimana 
berjalan dengan Tuhan yang suci. Tuhan mau mereka menjadi kerajaan imam. Mereka dibenarkan oleh 
gereja Katolik, perkembangan keselamatan melalui [kebaikan] juga mirip. Kelompok kudus dan 
kepercayaan menyelamatkan orang berdosa, selalu sangat mudah untuk polarisasi. (Artikel berikutnya 
akan menangani masalah ini) 
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10. Pengembangan dan Perbandingan Hukum Yudaisme dan Katolik 
 
 
Sebenarnya [hukum Taurat] tidak hanya ada di agama Yahudi, juga ada di agama Katolik, bahkan ia 
adalah roh, [roh agama] yang munafik, selalu mengintai di dalam kepercayaan Kristen [menunggu 
kesempatan]. Pada waktu itu, ia menggunakan kepercayaan Yahudi, meminjam hati manusia yang tulus 
dan mengasihi Tuhan, merubah menjadi [hukum Taurat]. Kemudian menggunakan agama Katolik, di 
dalam kasih tanpa syarat, tidak bisa membatasi masalah perilaku umat yang [menyalahgunakan kasih 
karunia], dan mengenalkan tujuh sakramen dan menambah doktrin [api neraka] (Dosa yang besar 
diampuni oleh Yesus. Dosa yang kecil harus diadili dengan api neraka baru bisa masuk surga. Jadi harus 
bergantung terhadap penjagaan sakramen dan merit untuk mengurangi hukuman dosa.) Akhirnya 
merubah [keselamatan tanpa syarat] menjadi [merit] dengan syarat. Akhirnya berkembang sampai 
menjual [penebusan], perilaku yang menjelekan nama Tuhan. Ini adalah [roh agama] berpura-pura 
menjadi malaikat yang terang. Ia bisa membuat orang yang mengasihi Tuhan secara tidak tahu berjalan 
di jalanan [orang Farisi] pada waktu itu. Bahkan pendeta yang paling tekun, akhirnya berubah menjadi 
tergantung pada keselamatan [penebusan dosa pribadi], mungkin karena itu akan kehilangan 
keselamatan! [Roh agama] tidak hanya licik, tapi juga berbahaya, dan susah dibedakan. Sebenarnya, 
setiap perilaku agama yang taat, dan perilaku kesombongan yang tidak memandang orang lain, semua 
bersumber dari [hukum Taurat], yang datang dari mulut [roh agama]. 
 
Dibawah ini adalah kemiripan antara agama Yahudi dan agama Katolik: 
 

1. Sama-sama di mulai dari janji Tuhan kepada individu (Abraham dan Yesus), adalah kepercayaan 
pada keselamatan oleh iman, kemudian berkembang menjadi kepercayaan berdasarkan perilaku 
dan menjaga hukum yang dibenarkan [hukum Taurat]. 

2. Sama-sama adalah tradisi kepercayaan satu kelompok, menggantikan kepercayaan setiap orang 
dan hubungan langsung dengan Tuhan. Terakhir kepercayaan yang hidup, berubah menjadi 
agama yang sampai mati menjaga tradisi dan ajaran. 

3. Sama-sama di dalam komunitas iman, menggunakan sistem manajemen kerajaan, ada 
pemimpin yang tertinggi (imam besar dan Paus), ada modus peringkat dan fungsi. 

4. Sama-sama menggunakan pegawai Tuhan sebagai perantara dalam hubungan dengan Tuhan, 
agama Yahudi ada imam, rabi, ahli taurat dan agama Katolik ada Paus, biarawan, pendeta. 

5. Sama-sama memperhatikan bentuk dan etiket, tetapi agama Yahudi memperhatikan kode etik 
kehidupan berkembang menjadi [Talmud]. Sementara agama Katolik lebih memperhatikan hak 
untuk mengajar, otoritas gereja dari alkitab, karena ada hak untuk interpretasi, maka muncul 
[infalibilitas kepausan]. Sangat mirip dengan nabi besar pada jaman Yesus yang memerintah 
dengan  otoriter. 

6. Sama-sama mengajar perilaku moral dan genetik, pelan-pelan mengganti keesaan alkitab. Para 
umat jarang membaca alkitab secara langsung, sebagian besar membaca perintah Paus atau 
khotbah orang kudus. 

7. Sama-sama dari luar bersatu, dari dalam ada banyak fraksi, sampai hari ini gereja Katolik ada 
Fransiscan, Salesian … dan lainnya, sementara agama Yahudi di dalamnya ada unifikasi, reformis 
dan tradisionalis. 
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Hal yang perlu di refleksikan: ada orang yang mengira mengikuti perayaan perjanjian lama di jaman 
Yesus, adalah sama dengan kembali ke [agama Yahudi], apakah ini benar? 
 
Pertanyaan adalah [agama Yahudi] yang dimaksud disini adalah yang mana? 
 
Apakah agama Yahudi seperti orang Farisi? Hamba sering merasakan begitu. Kita dari awal gerakan 
reformasi, menjadikan agama Yahudi dan Katolik satu kelompok, bergantung kepada perilaku mendapat 
keselamatan. Karena itu, kita secara alami mengaitkan agama Yahudi, menjadi satu posisi dengan agama 
Katolik. Ini adalah kesalahan dari teologi reformasi. Anda bisa bertanya kepada para teolog ini, mereka 
tidak pernah tahu dengan benar agama Yahudi atau kepercayaan orang Yahudi. Gereja Protestan 
[Fundamentalis] dan [Injili], melihat mereka sebagai kafir, sekelompok orang yang ditinggalkan oleh 
Tuhan, gereja telah menggantikan posisi mereka semua (teori alternatif). Bahwa dia adalah Yesus dalam 
perumpaan penyewa kebun anggur. Tidak menjadikan mereka sebagai kafir, tetapi menjadikan mereka 
sebagai orang yang bersandar pada perilaku hukum Taurat untuk menerima keselamatan. Sebenarnya 
apa agama Yahudi benar ditolak oleh Tuhan? (Artikel sebelumnya juga sudah mendiskusikan ini) 
 
Maksud Tuhan Menetapkan Perayaan Perjanjian Lama: 
 
Sebenarnya apakah perbedaan hari raya yang Tuhan perintahkan orang Yahudi untuk mengikuti dengan 
hukum Taurat? Hari raya adalah perintah Tuhan, pada waktu itu belum muncul [orang Farisi]! Tuhan 
tidak pernah mengatakan kalau mengikuti hari raya ini maka akan menerima keselamatan. Tuhan hanya 
memerintahkan para pria setiap tahun 3 kali datang ke hadapan Dia untuk mengikuti perayaan, tidak 
boleh datang ke hadiratNya dengan tangan kosong, adalah aktivitas untuk memberi syukur. 
 
Keluaran 23: 14-17: [Tiga kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagi-Ku. Hari raya Roti 
Tidak Beragi haruslah kaupelihara; tujuh hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, 
seperti yang telah Kuperintahkan kepadamu, pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab 
dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap kehadirat-Ku dengan 
tangan hampa. Kaupeliharalah juga hari menuai, yakni menuai bunga bungaran dari hasil usahamu 
menabur di ladang; demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau 
mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Tiga kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus 
menghadap ke hadirat Tuhanmu Tuhan.] 
 
Sebenarnya, Tuhan berharap melalui perilaku agama mengajar mereka untuk menghormati dan 
bersyukur. Sementara kita umat Kristen harus merayakan hari raya yang diperintahkan oleh Tuhan, tidak 
hanya hari raya agama Yahudi. Tetapi di dalam Yesus, Roh Kudus sudah menunjukan arti yang lebih 
dalam dari hari raya. Hari raya adalah untuk kita untuk mengenal Kristus sendiri dan tujuan Dia. Kristus 
adalah Anak Domba Paskah, Dia adalah Tuhan yang menebus kita.  Pentakosta adalah [Hari Raya Panen], 
Dia adalah juru selamat yang mengutus Roh Kudus pelindung, yang memimpin kita masuk ke dalam 
hidup yang kaya. Yesus adalah [Hari Raya Pondok Daun](Hari Raya Pengumpulan) kemah yang benar, 
memimpin manusia ke dalam Emanuel yang sesungguhnya, adalah [kemah Tuhan diantara manusia] 
acara yang paling spesifik. 
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Sebenarnya, setiap hari raya menunjukan perjanjian antara Tuhan dan manusia dan supaya kita 
mengingat anugerahNya, dan meningkatkan hubungan antara kita dengan Dia. Makna rohani dari hari 
raya juga menunjuk pada janji-janji masa depan. Kita setiap kali mengingat, memikirkan hal-hal di surga.  
Tetapi agama Kristen kita, merasa yang paling benar, waktu masa reformasi menolak agama Roma 
Katolik dan agama Yahudi. Sebenarnya agama yang diciptakan Tuhan Yesus, dari awal mirip dengan 
kepercayaan orang Yahudi. Harus di ingat yang kita percaya adalah [Mesias] Yesus Kristus yang orang 
Yahudi tunggu selama ribuan tahun. Yang adalah mesias yang mereka tunggu dan harapkan selama 
ribuan tahun. Siapa yang bisa meragukan kontribusi mereka dan nilai kepercayaan mereka? 
 
Ajaran dan kepercayaan gereja Roma Katolik ada banyak masalah yang membingungkan, tetapi 
pandangan mereka tentang Tuhan adalah sama dengan kita. Jadi bukan artinya di dalam tidak ada orang 
yang diselamatkan. Mereka juga hukum Taurat. Tetapi apakah tidak ada seorangpun dengan hati tulus 
dan kepercayaan bersandar kepada Tuhan? Sama dengan agama Yahudi, kalau kita tidak setuju dengan 
[hukum Taurat] agama Yahudi, aku juga merasa begitu. Tetapi kalau kita menolak semua agama Yahudi, 
maka bahkan orang tua Yohanes Pembaptis, imam Zakharia dan istrinya Elizabeth dan orang-orang lain 
yang disebut Tuhan orang yang benar (Lukas 1: 5-6), semua tidak menerima keselamatan. 
 
Karena itu agama Yahudi ada membuat kesalahan dengan mengikuti pimpinan hukum Taurat. Tetapi 
asalkan manusia dengan tulus mengasihi Tuhan, dia akan diselamatkan, karena mereka ada wahyu yang 
sebenarnya dari Tuhan. Melakukan sunat seperti di perjanjian lama tidak akan menyelamatkan orang, 
seperti pembaptisan di perjanjian baru juga tidak akan menyelamatkan orang. Apa yang kita bisa 
banggakan? Ada apa yang lebih hebat dari agama Yahudi? Kita hanya bisa bersandar kepada 
[anugerah]dari mesias orang Yahudi Yesus Kristus, baru kita menerima keselamatan. Semua orang di 
agama Yahudi, juga harus bersandar kepada persembahan penebusan dosa yang sebenarnya (Yesaya 53: 
1-12), dosa mereka baru sesungguhnya menerima pengampunan dari Tuhan. Hanya mereka tidak tahu, 
dari perjanjian lama sampai hari ini, pengampunan dosa yang kita terima, adalah dari Yesus Kristus yang 
disalibkan. 
 
Sebenarnya, kalau kita mengira karena kesalahan orang Farisi, kita bisa menolak agama Yahudi. Karena 
kesalahan ajaran beberapa orang teolog gereja Katolik, kita bisa menolak di dalam gereja Katolik ada 
orang yang diselamatkan. Argumen ini berarti, pemikiran beberapa teolog agama kalau juga salah, maka 
bisa menolak sistem kepercayaan mereka. Maka agama Katolik, agama Yahudi, agama Protestan, 
diantara tiga aliran agama ini, teologi Protestan yang paling membingungkan, teologi aliran baru, teologi 
Tuhan mati, teologi keberadaan. (Disini tidak termasuk ajaran sesat) Maka yang harus paling ditolak 
adalah gereja Protestan, benar kan? Maka Tuhan mengatakan: [Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu 
balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata 
saudaramu!] (Matius 7:5) melihat dengan jelas orang yang tidak punya apa yang dinamakan 
[kerendahan hati dan keberanian] oleh kepercayaan Yahudi, tidak berhak berdiskusi tentang rencana 
Tuhan datang kembali di akhir masa! Karena dia tidak akan tahu bagaimana mencocokan dan memenuhi, 
rencana menyelamatkan semua orang Israel yang dijanjikan Tuhan. (Roma 11:26) Apa anda setuju? 
 
Tuhan sedang mencari nabi yang sesungguhnya, rela seperti Tuhan Yesus dahulu, menjadi manusia 
diantara orang Yahudi, menyelesaikan misi yang belum diselesaikan selama 2000 tahun lebih, membawa 
kedatangan negara Tuhan lebih awal, untuk memberitakan rahmat Tuhan dan hari pembalasan Tuhan 
(Yesaya 61: 1-2) 
 
Apakah anda orang itu? 

11. Anda Dipanggil Dalam Satu Tubuh 
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(Satu cerita yang bisa membuatmu mendapatkan kebebasan) 
 
Mari kita simak satu cerita yang indah ini! 
 
Ada seorang raja yang baik hati, sering diam-diam dari negerinya membawa kembali beberapa pengemis 
yang malang. Karena itu di dalam istananya ada banyak orang yang menerima anugerahnya. Karena 
kebijaksanaan raja ini, di dalam istana ada beberapa kaum bangsawan, yang hidup dalam kesehatan dan 
kekayaan dan sopan santun. Dari awal mereka sudah mengenal orang-orang yang menerima anugerah 
ini. 
 
Pada suatu hari raja kembali membawa beberapa pendatang baru, waktu mereka datang ke istana baru 
sadar bahwa orang itu adalah raja. Setelah itu, mereka hidup dalam lingkungan yang bebas tanpa 
kekuatiran. Hati mereka penuh dengan syukur, dan sangat mengasihi raja yang baik hati ini. Mereka 
sering meninggikan rahmatnya, dengan senang hati menikmati hidup di istana. Tetapi mereka yang 
datang lebih awal merasa orang-orang yang baru ini tidak serius belajar peraturan di istana, hati mereka 
merasa tidak senang. 
 
Pada suatu hari ada dua kelompok orang sedang berkelahi di taman. Raja yang baik hati datang dan  
bertanya kepada mereka mengapa berkelahi. Orang yang baru datang mengatakan: [Kami baru bisa  
masuk ke dalam tempat yang mewah ini karena anugerahmu, tetapi mereka mau menerapkan banyak 
 peraturan kepada kami. Setiap hari selalu mencari kesalahan kami, sungguh sudah tidak tahan lagi!  
Kehidupan seperti ini lebih susah dibanding dulu. Kalau bukan karena kasih anda, kami sudah  
meninggalkan tempat ini. Mereka juga mengatakan: [[Kalau kalian tidak mengikuti peraturan ini, kalian 
tidak punya hak menjadi anak raja. Kalian akan kehilangan anugerah raja.]] Setelah kami mendengar itu,  
kami merasa sangat sedih, apakah itu benar?] 
 
Raja berpaling untuk mendengar penjelasan anak raja yang datang lebih dulu. Dia mengatakan: [Semua  
peraturan yang anda terapkan ini adalah bagus, peraturan yang membuat orang hidup sehat dan  
mewah. Orang yang rela menurut, akan seperti anda memiliki karakter dan sikap yang mulia, dengan  
begitu kami memuliakan anda. Kami hanya berharap perilaku mereka membuat mereka pantas menjadi  
anak anda. Tetapi mereka malah menunjuk kepada kebaikan dan anugerahmu, dan mengira tidak perlu  
belajar apapun. Hanya dengan kepercayaan menerima dan menikmati kehidupan yang bebas ini, hidup  
sebagai anak-anak yang dikasihi sudah mencukupi. Dengan menggunakan kepercayaan dan perilaku, kita  
mau membuat orang melihat bahwa kami sungguh memiliki seorang ayah yang memberikan anugerah  
dan kasih tanpa batas. Ini baru adalah jalan untuk memuliakan raja. Tetapi mereka tidak pedulikan  
nasihat kami. Malah mengatakan kami adalah [[hukum taurat]], [[hukum perilaku]], melihat mereka  
menentang anda selama bertahun-tahun, menggunakan kebijakan untuk mengajarkan kami peraturan  
hidup sebagai bangsawan, melanggar anugerah anda, sungguh membuat kami marah. Mereka tidak  
punya hak menjadi anak anda.] 
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Setelah mendengar penjelasan dari dua pihak, raja mengatakan: [Maksud kalian semua benar, kalian 
berharap untuk memuliakanku. Tetapi kalian melupakan sesuatu. Kalian hari ini menjadi anak raja, 
bukan karena kalian ada kemampuan untuk memuliakanku, jadi bukan karena layak atau tidak layak, 
semua karena anugerah. Benar kan?] Raja memandang mereka, mereka menundukan kepala. Kemudian 
dia mengatakan: [Kalau kalian mau memuliakanku, tetapi melakukan hal-hal yang membuatku sedih dan 
menyesal, apa kalian mengira aku akan senang?] Mereka menggelengkan kepala. Raja melanjutkan 
berkata: [Apa kalian tahu? Yang membuatku paling sedih adalah, melihat dua kelompok orang yang 
menerima anugerah dan masuk ke dalam taman penuh kasih ini, berkelahi di dalam taman, merusak 
kebaikan dan harmoni disini. Ditempat yang tanpa salah ini saling menyalahkan pihak lain. Coba 
bertanya kalau orang lain melihat saudara-saudara yang seharusnya saling mengasihi, tetapi saling 
memusuhi, yang menjadi ayahnya apa merasa mulia? Kalian semua salah besar.] Mereka menundukan 
kepala dengan sedih. Raja mengatakan: [Karena itu setiap orang harus menjaga kepercayaan sendiri. 
Mentaati peraturan itu karena mencintai ayahnya dia mentaati, yang tidak mentaati peraturan juga 
karena mencintai ayahnya dia tidak mentaati. Harus selalu saling toleransi! Ada orang melihat hari ini 
lebih baik dari hari lain waktu mengingat anugerah ayah. Ada orang mengatakan setiap hari harus 
mengingat anugerah ayah, jadi tidak perlu menjadikan hari anugerah yang khusus. Dua pihak adalah 
benar, apa kalian setuju? Jangan karena kesombongan kalian menggunakan [[menuruti peraturan]] dan 
[[tidak menuruti peraturan]] dua macam [[hukum perilaku]] ini dipaksakan ke semua orang. Kalian 
semua harus tahu, kalian sendiri tidak ada yang bisa dibanggakan, semua karena anugerah baru bisa 
masuk ke tempat ini. Jangan lagi saling menyerang dan membuatku sedih, membuatku kehilangan 
kemuliaan.] 
 
Setelah mendengar, semua anak-anak raja ini menangis. Pada saat itu, mereka melihat kesombongan 
diri sendiri. Mereka langsung mengaku salah dan meminta maaf! Seluruh taman sekali lagi penuh 
dengan kedamaian. Wajah raja sekali lagi menunjukan kegembiraan. 
 
Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang berani berdebat karena apapun, semua tidak lagi merasa 
memiliki kode etik yang terbaik. Hanya belajar dari satu sama lain, berdiskusi, setelah itu 
mempersilahkan pihak lain berjalan dengan kepercayaan dan kerelaan mereka sendiri. Tidak lagi 
membandingkan dan mengkritik orang lain, tetapi dengan kesabaran yang sungguh-sungguh saling 
mendorong satu sama lain. Yang [terlalu ketat menuruti peraturan] harus belajar rileks dan menikmati 
kebebasan anak-anak. Yang [terlalu bebas] harus belajar menghormati perasaan yang lain. 
 
Haleluya! Dengan begitu, dari saat itu juga, istana menjadi tempat yang lebih bisa membuat orang 
gembira. Yang bisa masuk menganggap dirinya beruntung. Rakyat di negeri itu, setiap kali melihat anak-
anak raja yang di anugerahi ini, memuji mereka sangat beruntung. Karena kelompok ini bisa saling 
mengasihi, juga bisa menghormati pihak lain, dan juga bisa mengenang kemuliaan rajanya. Mereka 
sungguh adalah orang yang bebas dan bahagia, yang hanya ada sedikit di dunia ini, seluruh badan 
mereka memancarkan cahaya yang terang. 
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Tuhan Yesus mengatakan: [Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka 
melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Janganlah kamu menyangka, 
bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk 
meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 
selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titikpun tidak akan ditidiakan dari hukum 
Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat 
sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat 
yang paling rendah di dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala 
perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga. Maka 
Aku berkata kepadamu: Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari pada hidup keagamaan ahli-ahli 
Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga.] (Matius 
5: 16-20)  
 
Cerita diatas, adalah pagi ini waktu membaca buku Roma, Roh Tuhan di dalam hati hamba menunjukan 
cerita ini. Adalah diberikan untuk umat agama Yahudi yang sudah berjalan bersama Tuhan selama 
ribuan tahun, juga diberikan untuk umat Kristen yang bersyukur dan percaya dan menerima anugerah. 
Menuruti hukum itu menuruti Tuhan, tidak menuruti hukum itu tidak menuruti Tuhan. Kita semua 
bersandar kepada anugerah baru bisa mendapat posisi ini. [Sebab karena kasih karunia kamu 
diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu; 
jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus 
untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di 
dalamnya.] (Efesus 2: 8-10) 
 
Karena itu, siapapun yang menerima anugerah tidak boleh sombong. Kalian percaya menuruti hukum 
dan hari raya baru bisa memuliakan Tuhan, kalau begitu turuti kepercayaan sendiri! Kalian percaya tidak 
menuruti hukum dan hari raya, menunjukan kasih karunia dan kebebasan Tuhan, dan juga untuk 
memuliakan Tuhan, kalau begitu tidak perlu menuruti. Hanya perlu mengerti untuk saling mengasihi, 
memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menuruti hukum. Jangan membawa [tidak menuruti 
hukum] dari [hukum yang baru] kepada orang lain, karena yang penting untuk Tuhan adalah [kasihilah 
Tuhan dan orang lain seperti mengasihi diri sendiri]. Seperti Paulus mengatakan di buku Roma 3: 30-31: 
[Kalau ada satu Allah, yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-
orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena 
iman? Sama sekali tidak! Sebaliknya, kami meneguhkannya.] 
 
Juga seperti yang dikatakan Paulus di buku Galatia: [Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil 
untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk 
kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum 
Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu [Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri!]] 
(Galatia 5: 13-14) 
 
 
  



105 
 

Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi, maka harus hidup seperti yang ditulis dibawah ini, supaya 
kemuliaan kembali ke Tuhan Bapa [Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan 
dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemahlembutan dan kesabaran. 
Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang 
menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat 
jugalah demikian. Dan diatas semuanya itu: kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan 
dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk 
itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah.] (Kolose 3: 12-15) 
 
Haleluya! Kita telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Semoga kemuliaan dan pujian kembali ke 
trinitas Bapa, Anak, Roh Kudus, dari sekarang sampai selamanya. Amin! 
 
Kata-kata di gambar sebelah kiri halaman 118 
Hatiku demi Yesus 
 
Kata-kata di gambar sebelah kanan halaman 118 
Hidup ada lebih sedikit bersyukur 
Ada lebih sedikit kehangatan 
Bisa memikirkan untuk orang lain 
Selamanya tidak akan kesepian 
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12. Perjanjian Lama Adalah [Pembenaran Oleh Iman]! 
 
 
[Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini 
tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.] (Kisah Para 
Rasul 4:12) 
 
Ada orang bertanya kepadaku apakah sekarang ada orang di dalam agama Yahudi yang menerima 
keselamatan? Pertanyaan ini sulit untuk dijawab. 
 
Pertanyaan ini seperti bertanya, di dalam gereja Katolik sekarang apa ada orang yang menerima 
keselamatan? Karena juga sama-sama menerima ajaran dan peraturan yang salah. 
 
Orang yang berbeda akan punya jawaban yang berbeda. Ada yang bisa mengatakan gereja Katolik juga 
menyembah Tuhan Yesus, jadi akan ada yang diselamatkan; tetapi agama Yahudi menolak Yesus. Jadi 
pasti tidak ada yang diselamatkan. Bahwa kelahiran Yesus adalah suatu keselamatan, setelah Yesus 
datang, janji itu tidak ada lagi. Perjanjian lama ditinggalkan! Pemikiran ini lupa bahwa Tuhan adalah 
Tuhan yang menuruti perjanjian dan maha kasih. Sementara pemikiran ini sepertinya lupa, kematian 
disalib adalah untuk menebus dosa orang-orang yang mengikuti perjanjian di perjanjian lama. Jadi 
bagaimana cara menangani masalah ini? 
 
Hamba akan mencoba menjawab ini dari buka Roma. Apakah itu gereja Kristen yang benar, gereja 
Katolik, kepercayaan orang Yahudi, janji alkitab adalah, siapapun yang mengikuti jejak Abraham dan 
percaya, mereka akan menerima pembenaran oleh iman. (Roma 4:12) ini adalah janji buku Roma. Kalau 
surat itu palsu atau hanya teologis dogma, dan tradisi yang merasa benar sendiri, semua tidak akan 
menerima keselamatan. Kepercayaan keselamatan adalah permulaan hubungan dengan Tuhan. 
 
Silahkan baca ayat-ayat dibawah ini (Roma 4: 9-13): 
 
4 : 9 Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau bagi orang tak bersunat? 
Sebab telah kami katakan, bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. 
 
4 : 10 Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan 
sesudah disunat, tetapi sebelumnya. 
 
4 : 11 Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang 
ditunjukkannya, sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak 
bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka,  
 
4 : 12 dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi 
juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. 
 
4 : 13 Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, 
bahwa ia memiliki dunia, tetapi karena kebenaran, berdasarkan iman. 
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Ini adalah dasar dan teologi dari orang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Dari perjanjian lama 
sampai perjanjian baru semua yang percaya akan diselamatkan. Kita juga harus percaya menjadi 
keturunan spiritual Abraham. Dipanggil sebagai orang Israel yang sebenarnya. Tetapi yang menggunakan 
kepercayaan dengan taat menjaga perjanjian lama, berperilaku seperti Abraham apakah dapat 
dibenarkan? Sesuai dengan teologi kitab suci dan pemikiran Paulus waktu itu, mereka bisa dibenarkan. 
Yesus pertama kali datang adalah demi janji Tuhan di perjanjian lama kepada orang yang percaya 
dengan [Yehuwa adalah Tuhan] dan disalibkan. Masalah sekarang adalah janji di perjanjian lama apakah 
masih ada? Orang-orang perjanjian lama mendapat keselamatan karena mereka percaya kepada Tuhan 
dan mempersembahkan kurban penebusan dosa, baru dosa mereka diampuni, sampai dengan yang 
percaya kepada darah berharga [anak domba yang sebenarnya] Yesus, baru menerima kebenaran. 
 
Biarpun dengan sungguh hati percaya kepada Tuhan Abraham, Yehuwa dan Bapa kita, apakah bisa 
menerima keselamatan? Mestinya bisa. Karena mereka meminjam [wahyu yang sebenarnya] (perjanjian 
lama) hubungan yang didirikan dengan Tuhan, dengan setia menjaga pengetahuan dan kata-kataNya, 
berjalan seperti Abraham, apakah mereka akan menerima anugerah dari Yesus Kristus? Aku merasa bisa 
saja. Jadi gereja dari dulu tidak pernah menggantikan kepercayaan Yahudi (tidak merujuk pada agama 
Yahudi hukum Taurat), gereja hanya meneruskan kepercayaan dan janji dari Abraham, yang adalah 
[kepercayaan orang Yahudi yang lengkap]. Kalau di dalam perjanjian lama wahyu tidak lengkap, kita 
hanya harus setia menjaga pengetahuan dan hubungan dengan Tuhan. Mereka bisa bersandar kepada 
anugerah dari Tuhan Yesus disalibkan dan menerima kebenaran. Sebenarnya, mereka hanya 
menunjukan kepercayaan, menuruti perintah yang diberikan Tuhan kepada Musa, dengan kepercayaan 
mengikuti Tuhannya Abraham, itu sudah bisa. Ini membuktikan kebenaran yang diterima orang dan 
hukum tidak ada hubungan. Menuruti hukum hanya memanggil orang untuk mengakui dosanya dan di 
hadapan Tuhan menerima pengampunan. 
 
Paulus di buku Roma pasal 3 mengatakan: 
 
3 : 1 Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? 
 
3 : 2 Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama: Sebab kepada merekalah dipercayakan 
firman Allah. 
 
3 : 3 Jadi bagaimana, jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu 
membatalkan kesetiaan Allah? 
 
3 : 9 Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan dari pada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab 
di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah 
kuasa dosa, 
 
3 : 20 Sebab tidak seorangpun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum 
Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. 
 
3 : 21 Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan 
dalam KItab Taurat dan Kitab-kitab para nabi, 
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3 : 22 yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab 
tidak ada perbedaan. 
 
3 : 23 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, 
 
3 : 24 dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus 
Kristus. 
 
Biarpun perilaku yang sembrono, hanya peduli dengan Tuhannya Abraham, hal ini diperhitungkan 
kepadanya sebagai kebenaran. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, syarat ini tidak pernah 
berubah. Karena itu, kalau sekarang di dalam agama Yahudi, gereja Katolik, ada orang yang sungguh 
mengikuti Tuhannya Abraham. Aku percaya dia akan merasa benar karena darah Yesus disalib. 
 
Ada tertulis di kitab suci: [Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab 
di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat 
diselamatkan.] (Kisah Para Rasul 4:12) siapakah nama itu? Mohon Tuhan untuk membuka mata kita, arti 
nama ini, bukan pengucapan saja. Jangan percaya kata Yesus ini [pengucapan] (karena dalam bahasa 
inggris adalah Jesus dan bahasa Ibrani adalah Yeshua, pengucapannya beda),  kita harus percaya arti dan 
sifat dari kata ini. Bahasa Ibrani Yeshua (artinya penebusan). Kita percaya dengan Yesus, artinya percaya 
dia adalah juru selamat, percaya [Tuhan mengutus Dia untuk menebus kita]. Dia adalah mesias orang 
Yahudi! Bahkan Dia mengumumkan kepada orang yang percaya kepada Dia, dan juga menyembah 
Yehuwa Tuhannya Abraham. Karena itu, mohon Tuhan supaya kita bisa menerima kembali akar pohon 
zaitun, tidak membiarkan teologi barat, yang selama ribuan tahun dipengaruhi oleh pemikiran Yunani 
[penyakit teori alternatif] , [anti-semitisme] yang datang dari setan, terus menganggu kepercayaan kami. 
 
Paulus pada waktu itu mengatakan kepada orang Yahudi: [Maka aku bertanya: Adakah Allah mungkin 
telah menolak umat-Nya? Sekali-kali tidak! Karena aku sendiripun orang Israel, dari keturunan Abraham, 
dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat-Nya yang dipilih-Nya. … Mengenai Injil mereka adalah 
seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek 
moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan-Nya.] (Roma 11: 1-2, 28-29) 
 
Paulus di buku Efesus pasal 2 ada menyebutkan pada waktu itu hubungan antara umat Yahudi dan 
Kristen: 
 
2 : 11 Karena itu ingatlah, bahwa dahulu kamu - - sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, 
yang disebut [orang-orang tak bersunat] oleh mereka yang menamakan dirinya [sunat], yaitu sunat 
lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, 
 
2 : 12 bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian 
dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. 
 
2 : 13 Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah 
Kristus. 
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2 : 14 Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah 
merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan,  
 
2 : 15 sebab dengan mati-Nya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala 
perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri-Nya, 
dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, 
 
2 : 16 dan untuk memperdamaikan keduanya, di dalam satu tubuh, dengan Allah oleh salib, dengan 
melenyapkan perseteruan pada salib itu. 
 
2 : 17 Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada 
mereka yang dekat, 
 
2: 18 karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu Roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. 
 
2 : 19 Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-
orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, 
 
2 : 20 yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. 
 
2 : 21 Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus, di dalam 
Tuhan. 
 
2 : 22 Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, di dalam Roh. 
 
Yesus disalib membuat dua pihak menjadi satu, membuat kami orang non Yahudi bisa satu negara 
dengan murid Tuhan, menjadi anggota keluarga Tuhan. [Murid Tuhan] disini, hal ini mengacu kepada 
kepercayaan dan orang besar dari perjanjian lama. [Rumah Tuhan] mengacu kepada kelompok orang 
Yahudi di dunia ini. Tuhan berkata kepada orang Israel: [Hai orang Israel … hanya kamu yang Kukenal 
dari segala kaum di muka bumi ini.] (Amos 3: 1-2) Karena itu saudara-saudari, Yesus disalib bukan hanya 
untuk anda, tetapi lebih dulu untuk orang Yahudi yang mentaati hukum. Dia memanggil muridnya untuk 
menyebarkan injil, juga lebih dulu datang ke kelompok domba yang sesat di Israel. Hari ini kita bisa lihat 
di dalam gereja ada banyak umat yang mempunyai hubungan yang buruk dengan Tuhan! Sebenarnya 
kita ada wahyu yang lengkap, dan menerima anugerah yang besar ini, dan ada Roh Kudus di dalam, 
tetapi hubungan dengan Tuhan masih jelek. Apakah kita harus menerima hukuman yang lebih berat dari 
orang Yahudi? Kita tidak layak untuk mengkritik mereka! Mohon Tuhan supaya kami memiliki perilaku 
iman, supaya kami ada pandangan dan teologi yang paling tepat, terakhir hubungan dengan Tuhan kalah 
dengan orang Yahudi di perjanjian lama, apakah ini tidak menyedihkan? 
 
Hari ini bagaimana hubungan anda dengan Tuhan? Yang kamu percayai, apakah bisa membuatmu punya 
hubungan yang sesungguhnya dengan Tuhan? Atau kamu merasa sombong, merasa diri sendiri menjaga 
teologi ortodoks, tetapi tidak merasakan kasih karunia, dari hati yang tidak pernah bersyukur, dan tidak 
pernah merasakan bersama dengan Tuhan. Kalau benar begitu, anda dalam bahaya! Seperti pada waktu 
itu teologi ortodoks, antusias, mengasihi Tuhan, mentaati hukum, setia, semuanya tidak bisa 
menyelamatkan orang Farisi pada waktu itu, hari ini kamu dengan itu semua memohon kasih karunia 
tetapi tidak mau Roh Kudus, kau pikir kau akan diselamatkan? 
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Semoga kita bisa kembali ke dalam rahmat perjanjian baru, yaitu menerima Roh Kudus yang memberi 
kehidupan dan penghiburan. Perjanjian lama kekurangan ini. Karena itu mereka tidak tahu apa sudah 
diterima Tuhan dan menerima hidup abadi. Perjanjian baru karena Anak Tuhan, kita bisa langsung 
menerima hidup abadi yang diberikan oleh Roh Kudus. Sementara orang-orang perjanjian lama karena 
tidak mengenal Yesus atau tidak menerima kesaksian Yesus, karenanya sampai sekarang masih belum 
bisa menerima rahmat ini. Tetapi apakah mereka menerima keselamatan sesudah kematian, harus 
dilihat apakah mereka mengandalkan kepercayaan, atau hanya mengandalkan hukum dan perilaku saja. 
 
Karena itu, kesimpulannya adalah: [Siapapun yang mengikuti jejak Abraham dan percaya kepada Tuhan. 
Akan mendapat pembenaran iman. Karena mereka menerima kesaksian dan janji Abraham dari Tuhan. 
Kita ada pelindung yang lebih indah yaitu Yesus, ada kesaksian yang lebih besar dan janji yang lebih 
besar. Tetapi tidak artinya semua orang yang dibaptis akan menerima keselamatan, sama seperti tidak 
artinya semua orang yang disunat dan mentaati hukum akan diselamatkan. Karena upacara itu benda 
mati, kepercayaan baru adalah kehidupan. Karena itu di dalam agama Yahudi dan gereja Katolik 
sekarang, kemungkinan ada beberapa orang yang sungguh percaya dengan Tuhan dan menerima 
keselamatan. Apa anda setuju?] 
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13. Orang Yahudi Menolak Kristus, Bapa Berkata: [Yang Tidak Tahu Tidak Berdosa, Yang Tahu 

Berdosa Akan Dihukum Mati] 

 

[Sebab barangsiapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barangsiapa mengaku anak, ia juga 

memiliki Bapa.] (1Yohanes 2:23) 

Sebenarnya pada hari ini pertanyaan apakah orang Yahudi bisa menerima keselamatan dan sumber anti-

semitisme, itu adalah karena mereka menolak Kristus. Sebenarnya, mereka mensalibkan Yesus itu 

adalah ramalan perjanjian lama, yang harus dipenuhi. Karena itu kalau menggunakan alasan ini untuk 

menyalahkan mereka, itu tidak adil. 

Karena itu, mari kita fokus debat ini kepada soal mereka menolak Kristus (mesias)! Jika menunggu 

mesias selama ribuan tahun, sampai karena harapan ini mereka beberapa kali berperang sengit. 

Akhirnya, mereka membuat kesalahan dengan mensalibkan mesias yang mereka nantikan itu. Apa 

mereka bisa mengaku? Kalau mau mengaku hal ini, mungkin akan lebih menyakitkan dari pada kematian. 

Tidak hanya negara, tetapi juga kemaluan besar untuk umatnya. Posisi mereka seperti sekelompok anak 

yatim, mereka mengetahui ayah yang sudah lama hilang itu rupanya masih hidup, dengan sabar 

menunggu dia pulang, tetapi kemudian karena tidak mengenali dia, mengira dia adalah musuh, 

membuat kesalahan dengan menggunakan senjata dan menembak dia hingga mati. Anda pikir akhirnya 

bagaimana? Ada sebagian orang yang membunuh dia, seumur hidup tidak bisa menerima kenyataan ini, 

dan tetap menolak kalau orang itu adalah ayahnya yang ditunggu. Apakah anda bisa mengerti perasaan 

mereka? 

Tetapi ada banyak orang Yahudi, sewaktu mereka bertemu dengan Roh Kudus, mengenali bahwa ini 

adalah mesias yang mereka tunggu, mereka rela menerima dan dengan antusias rela menggunakan 

nyawa untuk melakukan kesaksian, seperti Paulus. Dan seperti wanita Samaria, meninggalkan tangki air, 

memasuki kota untuk bersaksi. Juga seperti seorang ayah Yahudi dari gereja Gunung Carmel, di acara 

pernikahan anak perempuannya pertama kali mengikuti ibadah, akhirnya mendengar Kristus dengan 

jelas, maka sebelum ibadah hari minggu, dia tidak sabar mencari pendeta. Pendeta sebenarnya sudah 

setuju setelah ibadah akan berdoa untuknya. Tetapi sebelum hari minggu, dia mengetuk pintu rumah 

pendeta, dengan menangis berkata: [Anda tidak mengerti, aku perlu Dia sekarang, aku mau Kristus yang 

diterima oleh anak perempuanku.] Anda lihat yang mereka tolak semua adalah [dilakukan tanpa 

pengetahuan dan diluar iman] (1Timotius 1:13), Paulus dulu juga pernah melakukan itu. 

Karena itu, pagi ini waktu berdoa, Bapa dengan [yang tidak tahu tidak berdosa, yang sadar berdosa akan 

dihukum mati!] menjawab pertanyaanku: [Dia bagaimana memperlakukan umat Yahudi yang setia 

menunggu mesias?] Maksud Bapa, kalau dengan setia menunggu mesias, Tuhan akan memperlakukan 

mereka dengan janji perjanjian lama [karena yang tidak tahu tidak berdosa]; kalau mereka sudah 

mengerti, tetapi karena kesombongan mereka, tidak mau menerima kesaksian ini [yang sadar berdosa 

akan dihukum mati]. Ini adalah cara menangani yang masuk akal! 
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Terima kasih Bapa kami! Dia adalah Tuhan yang penyanyang dan pengasih. Cara menangani ini penuh 

dengan kebijakan! Tidak melanggar janji perjanjian lama, dan tetap mempertahankan harus menerima 

Tuhan Yesus baru bisa menerima hidup abadi. Terima kasih Tuhan! Ini sungguh menunjukan keadilan 

dan kesetiaanNya, dan juga memperlihatkan kebijaksanaanNya. Haleluya! Karena itu kita harus dengan 

cepat membantu orang Yahudi membuat kesaksian Yesus adalah Kristus (mesias mereka), dari pada 

menyebarkan agama Kristen. Semoga kebijaksanaan dan kemampuan Roh Kudus bisa sampai ke Israel, 

menggenapi maksud Tuhan di akhir jaman ini [menyelamatkan semua orang Israel]. Amin! 

 

Kesimpulan dan Aplikasi: 

Karena itu, umat agama Yahudi juga harus bersandar kepada Yesus baru bisa menerima [penebusan 

dosa], dan baru bisa datang ke tempat Bapa. Perjanjian lama berjanji anak domba bisa menebus dosa, 

sebenarnya harus bersandar kepada Kristus [anak domba yang sebenarnya] yang disalibkan baru efektif. 

Orang Yahudi menunggu mesias mereka. Karena itu mereka harus berubah, tidak lagi bersandar kepada 

hukum Taurat untuk menerima keselamatan. Aku setuju sekarang sebagian besar umat agama Yahudi 

yang hanya bersandar kepada hukum dan sebagian besar umat Kristen yang sangat menuruti hukum 

yang benar, adalah sama, hanya perilaku gereja Katolik, satu orangpun tidak bisa diselamatkan. Aku 

sangat setuju kalau tidak menerima Kristus, tidak ada yang bisa datang ke tempat Bapa. Tetapi apakah 

anda tahu? Tuhan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah bagaimana mendefinisikan yang 

percaya. Aku pikir kita tidak bisa menolak semua kepercayaan orang Yahudi. Kalau kita berdasarkan 

anugerah dan kepercayaan masuk ke dalam surga, tolong pikirkan dari sudut pandang Tuhan, kalau 

mereka menepati janji, Tuhan tidak menepati janji, apakah itu boleh? 

Kalau bersandar kepada kepercayaan, tidak bisa bersandar kepada perilaku. Perjanjian Abraham, lebih 

awal sekitar 400 tahun daripada perjanjian hukum. Tuhan tidak mungkin karena [perjanjian hukum] 

yang datang sesudahnya, maka membuang [perjanjian anugerah] yang datang lebih awal, Paulus 

mengatakan: [Maksudku ialah: Janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh 

hukum Taurat, yang baru terbit empat ratus tiga puluh tahun kemudian, sehingga janji itu hilang 

kekuatannya.] (Galatia 3:17) oleh karena itu, tidak bisa karena [perjanjian baru] maka membatalkan 

[perjanjian lama]. Semua harus lengkap! Maka kita coba berpikir sebentar, Tuhan bagaimana 

memandang perjanjian lama dan baru? Sebagai satu badan, atau dengan perjanjian baru menolak 

perjanjian lama? 

Ada orang mengatakan: [Perjanjian lama menunjuk kepada Kristus, di perjanjian baru Kristus lahir untuk 

mati demi kami, kalau mendengar penjelasan Kristus, tetapi tidak bertobat, aku merasa tidak akan 

diselamatkan.] Kalimat ini aku setuju setengahnya saja! 
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Apa maksudnya sudah mendengar? Sebenarnya banyak orang Yahudi tidak pernah mendengar alasan 
Kristus dengan benar. Mereka tidak pernah mendengar dengan jelas dan tidak ada orang yang 
menjelaskan kepada mereka. Jadi harus ada kemampuan Roh Kudus. Sebenarnya sewaktu mereka 
mendengar dan mengerti, merasakan Roh Kudus dengan nyata, mereka bisa mengatakan [aku perlu Dia 
sekarang]. Mereka tidak sabar mau menerima Kristus, seperti di buku Kisah Para Rasul pasal 2, tiga ribu 
orang langsung dibaptis dan kembali kepada Tuhan. (Kisah Para Rasul 2: 1-41)  
 
Tetapi kalau mereka tidak pernah mendengar? Bagaimana kalau begitu? Sebagian besar orang Yahudi 
hanya berhubungan dengan Tuhan dan kepercayaan sendiri, tidak berani menyentuh agama lain. [Rabi] 
orang Yahudi sekarang mempunyai pengaruh yang sangat besar, bisa mengkontrol seluruh hidup 
umatnya. Jadi para umat sama sekali tidak tahu apakah yang mereka turuti itu benar atau salah, hanya 
dengan hati yang memuja Tuhan menuruti dan bertahan. Sangat kasihan! Ada beberapa orang tidak 
suka dengan perilaku agama ini, mereka lari jauh, seperti anak kecil di cerita tentang anak yang hilang, 
tidak ada muka untuk bertemu dengan ayahnya. Sisanya menuruti agama, mendengar nama Bapa bisa 
ketakutan sampai gemetaran. Coba tanya apakah mereka tidak kasihan? Mereka sudah ditekan oleh 
[roh agama] sampai tidak bisa mengangkat kepalanya. Maka anda pikirkan apa Bapa berharap kita 
memperlakukan mereka seperti begitu? Lepaskan mereka, atau tunjukan dosa mereka? Apakah anda 
bisa merasakan isi hati Bapa? 
 
[Sesungguhnya Aku akan mengutus nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan 
dahsyat itu. Maka Ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak 
kepada bapa-bapanya supaya jangan Aku datang memukul bumi sehingga musnah.] (Maleakhi 4: 5-6) 
Aku bertanya apa anda rela menjadi Elia di akhir jaman ini, menggenapi ramalan dan maksud Tuhan, 
diatas umatNya? 
 
Kalimat di dalam gambar kiri halaman 127 
Salib  
selamanya adalah kemuliaanku 
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14. Kalau Seorang Tidak Dilahirkan Kembali, Ia Tidak Dapat Melihat Kerajaan Tuhan 
 
Bersandar kepada perilaku dan hukum vs bersandar kepada kepercayaan dan anugerah 
 
Bapa mengatakan: [Manusia kalau tidak bangkit kembali tidak akan melihat kerajaan Tuhan.] Biarpun 
anda mempunyai banyak alasan, biarpun anda mempunyai banyak kebijaksanaan, biarpun anda sangat 
setia, biarpun anda sangat mengasihi Tuhan, biarpun anda mempunyai banyak kemampuan, biarpun 
anda mempunyai kekuasaan di kerajaan Allah, biarpun anda mempunyai banyak antusias, biarpun anda 
mempunyai banyak kasih, ini semua tidak bisa membuatmu melihat kerajaan Tuhan. Hanya ada satu 
cara, yaitu dengan Roh Kudus bangkit kembali. Tetapi bagaimana bersandar kepada Roh Kudus dan 
bangkit kembali? Manusia selamanya tidak akan sadar. Seperti angin meniup sesuka hatinya, manusia 
tidak bisa mengerti jalan Roh Kudus, juga tidak bisa melihat, hanya dengan perasaan mereka 
menerimaNya, tetapi semuanya adalah benar. 
 
[Manusia kalau tidak bangkit kembali maka tidak akan melihat kerajaan Tuhan.] Ini adalah yang Tuhan 
Yesus katakan kepada rabi Yahudi Nicodemus lebih dari dua ribu tahun yang lalu, pada hari ini aku 
datang ke tembok ratapan setelah melewati banyak kesulitan, Bapa mengatakan lagi kepadaku, yaitu 
memberikan posisi kepada umat Yahudi yang antusias ini. Antusias mereka tidak bisa membuat mereka 
mendekati kerajaan Tuhan satu langkahpun, hanya dengan bersandar kepada anugerah Yesus dan Roh 
Kudus yang diberikan oleh Tuhan, manusia baru bisa melihat kerajaan Tuhan. Mereka dengan antusias 
mentaati perilaku dan hari raya perjanjian lama, Tuhan hanya bisa memberikan pahala kepada kita 
dengan pandangan perjanjian lama. Ini yang mereka mau. Mereka tidak tahu, dan tidak percaya ada 
yang lebih baik, yaitu tidak bersandar kepada diri sendiri, hanya bersandar kepada kepercayaan 
terhadap Tuhan baru bisa menerima jalan kehidupan abadi. Karena itu, mereka dalam hidup ini tidak 
akan menerima jaminan dan kepastian keselamatan, sungguh kasihan, agama yang bersandar kepada 
perilaku yang benar semuanya begitu, hukum ditambah hukum, contoh ditambah contoh, di dalam hati 
tidak ada kedamaian sebagai anak-anak Tuhan. Kata-kata ini juga untuk mengingatkan saudara-saudari 
supaya rajin membangkitkan hari raya Yahudi, jangan seperti kereta sebelum kuda, manusia kalau tidak 
bangkit kembali tidak akan bisa melihat kerajaan Tuhan. 
 
Jangan percaya kepada orang yang belum dewasa, anda akan masuk ke jalan kematian orang Farisi! 
Orang Cina sebenarnya mudah untuk berjalan di jalan hukum Taurat, tetapi jangan karena antusias 
mengasihi Tuhan malah melakukan kesalahan. Kalau kita sungguh membangkitkan berbagai macam hari 
raya, apakah akan ada banyak orang, melakukan kesalahan dengan menggunakan syarat ini untuk 
mendapatkan keselamatan? Dengan begitu apakah ini akan menambah pelanggaran terhadap Tuhan? 
Ini adalah yang dihentikan Paulus di buku Galatia. Hamba merasakan pada waktu itu serangan terhadap 
roh gereja Galatia, sedang berbaur dengan kasih saudara Yahudi, mau meminjam kesombongan kita, 
membawa kita berjalan di jalanan yang salah. 
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Akhir-akhir ini ada beberapa kekeliruan: [Di akhir jaman ini, kalau tidak menyebutkan nama Yesus waktu 
berdoa dalam bahasa Ibrani tidak akan diselamatkan!] Tetapi para nabi yang menjunjung tinggi 
kebenaran ini, mengganti Joshua dalam perjanjian lama (bahasa Ibrani adalah Yehoshua) menjadi Yesus 
(bahasa Ibrani adalah Yeshua). Mengapa [pencerahan rohani] ini tidak mengerti bahasa Ibrani? 
Membuat mereka berdoa dengan nama yang salah? Yehoshua artinya adalah diselamatkan oleh Tuhan, 
Yeshua artinya adalah penebusan, seperti Yesus sendiri adalah anak domba penebus dosa, maka 
Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Dia dan mengatakan: [LIhatlah! Anak domba Tuhan, yang 
mengusir dosa manusia.] 
 
Wahyu yang unik ini, tidak berarti salah, tetapi membawa banyak kesombongan manusia, yang merasa 
dirinya lebih baik dari yang lain, sampai orang yang tidak suka dengan alasan ini, tidak mau mengikuti 
Tuhan. Orang yang menggunakan perilaku agama untuk menaikan dirinya sendiri, bukan orang asing lagi, 
yaitu adalah orang Farisi dan roh agamanya, yang dilakukan roh ini adalah mensalibkan Yesus, jadi para 
nabi yang terkena oleh roh agama ini, dengan cepat akan menolak keselamatan yang sebenarnya, dan 
menyangkal jalan [pembenaran oleh iman]. 
 
Paulus mengingatkan kita di buku 1 Timotius pasal 4, akan ada satu hukum perilaku yang menakutkan 
yang akan bangkit, dan mengacau jalan yang benar. Gereja Katolik jatuh dengan cara ini. Kita sungguh 
tidak boleh sombong, harus berhati-hati kita tidak tertarik, karena antusias jadi tergoda, menyebarkan 
alasan yang tidak benar. 
 
1 Timotius 4 : 1 Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ada orang yang 
akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan 
 
1 Timotius 4 : 2 oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. 
 
1 Timotius 4 : 3 Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan 
Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal 
kebenaran. 
 
Hari ini mari kita menjunjung [pembenaran oleh iman], tidak pernah lupa akar kita! Mari semua yang 
kita lakukan dengan antusias, adalah demi kemuliaan Tuhan, dan bukan karena untuk membuktikan 
dirinya diterima. Tuhan mengatakan: [Aku adalah Bapa dari cahaya, semua yang baik dan pahala yang 
berlimpah datang dariKu. Kalian tidak boleh menggunakan antusiasmu, untuk mencuri kemuliaanKu, 
tidak ada orang yang bisa datang ke hadapanKu, dengan antusiasme menggantikan anugerah apapun. 
Anakku! Kalian harus kembali kepadaKu, matamu adalah untuk menyenangkan jalanKu. Karena itu aku 
mendapatkan kemuliaanmu, kalian juga akan mendapatkan kelimpahan perdamaian sebagai hadiah.] 
Amin!  
 
(Ditulis pada tahun 2013 bulan 12 tanggal 11 pagi waktu menangis di dalam Gua Doa) 
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15. Aku Membawa Janji Tuhan Mengembalikan Hati Yang Baru dan Semangat Yang Baru 
 
 
Pada suatu hari, orang Cina akan berkata kepada orang Yahudi: [Aku datang membawa janji Tuhan dan 
mengembalikan hati dan semangat yang baru kepada anda.] 
 
Kalau anda mau menyebarkan injil kepada orang Yahudi, sekali mengatakan gereja Kristen atau 
memperlihatkan salib, anda tidak perlu untuk melanjutkan bicara. Gereja Kristen dalam sejarah di mata 
mereka tidak berbeda dengan gereja Katolik, apalagi Kristen aliran tradisional atau gereja ortodoks. 
Karena mereka semua menyakiti orang Yahudi. Tentara salib dari gereja Katolik, Czar Rusia dari gereja 
ortodoks, Hitler dari gereja Kristen Jerman, mereka membunuh enam juta orang Yahudi. Kalian mengira 
rakyat dengan latar belakang seperti itu, apa bisa mempunyai perasaan yang baik terhadap gereja 
Kristen? Apakah mereka bisa percaya dengan Tuhan Yesus juru selamat? Mereka mana mungkin bisa 
suka berbicara dengan orang yang memakai salib? 
 
Tetapi hamba percaya ada suatu hari, orang Cina akan berkata begini kepada orang Yahudi: [Kita mau 
mengembalikan Roh Kudus, yang diberikan oleh Bapa, kepada kalian, asalkan menerima penebusan 
Yesus anak domba di salib, dosa kalian akan diampuni, kalian akan menerima keselamatan, Roh Kudus 
akan datang ke dalam tubuhmu, kalian akan menerima kekuatan ini, dari seluruh Yudea dan Samaria 
sampai ke ujung bersaksi untuk Tuhan. Karena [[Kalian adalah saksi yang terpenting untuk hal ini.]] ] 
 
Kita harus mengembalikan posisi status orang Yahudi dari Tuhan. Mereka adalah rakyat pilihan Tuhan, 
mereka adalah saksi kerajaan Tuhan. Apakah mereka tahu atau tidak tahu, sejarah mereka yang penuh 
dengan darah dan air mata, bisa membuktikan wahyu kitab suci dan ramalan adalah benar. Mereka 
begitu pintar, tetapi dalam dua ribu tahun ini, dilempar kesini dan kesitu oleh negara-negara di dunia ini, 
tidak ada tempat yang aman untuk ditinggali. Ini adalah kutukan Tuhan karena nenek moyang mereka 
(Ulangan 28:25) 
 
Jadi mereka adalah saksi Tuhan. Kalau mau menyebarkan injil kepada mereka, sebelumnya harus 
memimpin mereka untuk menerima Roh Kudus, meminta kepada Bapa hati dan roh yang baru yang 
dijanjikan [Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan 
menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat.] (Yehezkiel 36:26) 
Waktu mereka merasakan kebenaran Roh Kudus, mereka akan kembali ke Tuhan, dan Tuhan akan 
menunjukan kepada mereka untuk datang ke hadapan Tuhan Yesus untuk menerima kehidupan. Bekerja 
sama dengan Roh Kudus adalah cara para rasul generasi pertama menyebarkan injil. Sekarang semua 
umat Kristen Yahudi, sebagian besar sudah mengalami kebenaran Roh Kudus, baru ada perubahan hari 
ini. Karena itu, orang Yahudi juga sedang menunggu mesias, mereka sungguh rela percaya dengan Tuhan. 
Hari ini ada beberapa orang Yahudi percaya ada seorang rabi yang hidup adalah mesias. Mohon Tuhan 
mengasihi mereka! Mereka sudah kecewa dan kecewa lagi selama bertahun-tahun. 
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Karena itu, kalau kita mau menyebarkan injil kepada orang Yahudi, hanya bisa seperti Yesus waktu itu 
diam-diam membiarkan mereka bertanya. Berdoa untuk mereka, menyembuhkan yang sakit, 
membebaskan hati mereka. Keajaiban Tuhan membuka jalan, menunjuk ke kebenaran!  
 
Terbuka, menunjuk ke kebenaran! Biarpun hanya dengan keajaiban Tuhan, mereka juga dengan mudah 
tergerak, jadi untuk menetapkan kebenaran dibutuhkan, surat Paulus di perjanjian baru adalah cara 
yang paling efektif untuk membantu mereka bertumbuh dan menghilangkan keraguan. Jadi perjanjian 
baru adalah buku untuk orang yang percaya dengan perjanjian lama. Banyak surat di perjanjian baru 
adalah untuk menjelaskan pertanyaan hukum dan anugerah. Kalau kita umat Kristen mau menerima 
kebenaran ini, kita akan lebih mudah bersatu hati dengan Paulus, dan lebih mudah menjelaskan buku 
Roma, Galatia dan Ibrani. Dahulu dengan ajaran gereja barat menjelaskan teologi kitab suci, sebenarnya 
adalah kesalahan yang berat, karena salah mengartikan maksud Paulus. Ada beberapa penafsiran titik 
awal pertumbuhan iman pribadi, oleh karena itu menimbukan iman individualistis yang serius. 
 
Sebenarnya apa yang ditulis Paulus, adalah untuk menangani masalah gereja yang sebenarnya pada 
waktu itu. Perjalanan orang Yahudi kembali ke Tuhan, pada waktu itu, mirip dengan orang Cina kembali 
ke Tuhan, bisa dicap sebagai pengkhianat oleh keluarganya dan diasingkan. Jadi banyak yang ditulis oleh 
Paulus dan Petrus, adalah untuk mendorong orang Yahudi percaya dengan Tuhan, harus menjaga 
kepercayaan dan harapan. Harus ingat status mereka adalah [umat yang terpilih], sebagai pendatang 
dan perantau! (1Petrus 2: 9-11) Karena itu, kalau meninggalkan latar belakang yang menanggapi hukum 
dan perjanjian lama orang Yahudi, apa yang ditulis Paulus akan kehilangan objektivitas. Semua 
kemampuan wahyu dan kata-kata yang membawa kekuasaan Tuhan, akan berubah menjadi 
penghiburan untuk manusia, ditulis untuk pertumbuhan pribadi umat Kristen, dan bukan untuk 
menyebarkan maksud tujuan Tuhan. 
 
Seperti buku Ibrani 1: 1-3: [Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara 
kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara 
kepada kita dengan perantaraan Anak-nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala 
yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar 
wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia 
selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang Mahabesar, di tempat yang tinggi.] 
Kalau kita menafsirkan dengan menggunakan pandangan pertumbuhan pribadi, ayat kitab suci ini 
hanyalah pengetahuan, dan tidak penting. Tetapi kalau melalui pandangan orang Yahudi, dengan Tuhan 
sebagai pusatnya, melalui pandangan memuja dan mengenal Tuhan untuk menjelaskan, maka orang 
jaman sekarang mampu menghasilkan hati yang kagum dan roh yang rendah hati. 
 
Karena itu, ada banyak penafsiran alkitab adalah demi diri sendiri, manusia menafsirkan dengan 
perspektif humanistik, tidak seperti Paulus yang pada waktu itu menghadapi titik balik yang mulia di 
dalam sejarah, melihat Tuhan serta wahyu kemuliaan Tuhan yang besar, dan merekam dalam keadaan 
yang sangat serius dan pikiran yang suci. Dia menanggapi situasi ini dengan posisi sebagai teolog Yahudi. 
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Karena itu, hamba akhirnya mengerti sekarang, mengapa teolog barat mulai berubah kembali akhir-
akhir ini, mengaku mereka dulu menjelaskan perjanjian lama, menafsirkan dengan Kristus sebagai 
pusatnya, membuat banyak kesalahan dalam penjelasan mereka, sekarang harus menafsirkan melalui 
pandangan orang Yahudi. Hamba kali ini menerima wahyu dari Roh Kudus, kalau kita tidak seperti teolog 
Yahudi pada waktu itu, menerima situasi hati Paulus dengan hati dan roh yang baru melihat perjanjian 
baru, pengertian kita tentang perjanjian baru adalah salah. Sebenarnya, ini adalah sebagian dari prinsip 
interpretasi sejarah, harus masuk ke dalam latar belakang sejarah penulis, dari posisi mereka 
menafsirkan.Tetapi kalau kita dari awal tidak menghormati perjanjian lama dan hukum dan tradisi orang 
Yahudi, apakah kita sungguh bisa masuk ke dalam situasi hati Paulus pada waktu itu? Jangan lagi 
menyalahkan diri sendiri! Ini tidak mungkin bisa. 
 
Mari kita mengaku dengan rendah hati, kita selama dua ribu tahun ini, anti-semitisme, menolak agama 
Yahudi dan salah mengerti hukum mereka, membuat kita mirip dengan orang barat yang melihat puisi 
cina dengan semangat ilmiah, sungguh aneh. Puisi Li Bai <<Nostalgia>> [bulan purnama bersinar di 
depan ranjang, tanah menjadi putih. Mengangkat kepala melihat bulan, menundukan kepala mengingat 
dengan kampung halaman.] akan ditarsirkan menjadi: pada waktu itu sudut sinar bulan menerangi 
depan ranjang, sebenarnya pada waktu itu, apakah mata Li Bai melihat fenomena fatamorgana! Benar-
benar salah menafsirkan maksud dan situasi Li Bai. Hati dan tradisi orang Cina lebih mirip dengan orang 
Yahudi, dengan mudah menggantikan latar belakang dan situasi hati orang Yahudi yang pada waktu itu 
ditekan oleh roh agama. 
 
Karena itu, kalau kita bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengenal [semangat hukum] orang 
Yahudi, dan bukan [hukum taurat]. Sebenarnya kita harus mengerti untuk menikmati keindahan niat 
sebuah tradisi, baru ada kemungkinan merubah tradisi ini. Karena itu kita harus menghormati dulu, baru 
kita bisa berdialog dengan mereka. Pada waktu itu orang barat menyebarkan injil di Cina, kehilangan 
rasa pengertian dan hormat, sampai hari ini kebudayaan Cina tidak pernah bertemu dengan benar-
benar kebudayaan barat Kristen, sungguh disayangkan. 
 
Kebudayaan adalah latar belakang ideologis yang sadar dan untuk melihat hal-hal dalam perspektif, 
mempengaruhi perilaku dan pikiran seseorang. Kalau kita bilang mau mengasihi orang Yahudi, mau 
menyebarkan injil kepada mereka, apakah kita rela menghormati mereka? Orang Cina menyambut 
tongkat terakhir menyebarkan injil kepada orang Yahudi. Apakah kita siap masuk ke dalam takdir? 
 
Mari kita dengan posisi Paulus, melakukan posisi yang kita kejar: Saudara-saudara, aku tidak rela kalian 
tidak tahu misteri ini (aku kuatir kalian merasa dirinya pintar), yaitu ada beberapa orang Israel hatinya 
keras, menunggu sampai jumlah orang kafir makin banyak, maka seluruh Israel akan diselamatkan. 
Seperti dituliskan di kitab suci: [Dari Sion akan datang Penebus, Ia akan menyingkirkan segala kefasikan 
dari pada Yakub; dan juga mengatakan: [[Dan inilah perjanjian-Ku dengan mereka, apabila Aku 
menghapuskan dosa mereka.]] ] Seperti dikatakan oleh firman ini, mengenai Injil mereka adalah seteru 
Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek 
moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan-Nya. (Roma 11: 25-29) 
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Terakhir, mari kita bersama dalam anugerah yang terpilih, terus bekerja keras memenuhi maksud Tuhan 
di akhir jaman ini, memanggil seluruh Israel untuk kembali kepada Tuhan. [Kapan menjadi dewasa di 
gereja? Kapan?] Dua ribu tahun terakhir ini, gereja karena menolak hukum Taurat, seluruh kepercayaan 
Yahudi dibuang. Seperti pada masa reformasi, karena menolak gereja Katolik, semua tradisi teologi 
renungan juga dibuang, sampai dengan abad terakhir tahun 80an, baru ada teolog yang membawanya 
kembali. Kapan kita bisa kembali dengan rendah hati, tradisi Yahudi yang Tuhan inginkan untuk kita? 
Bukan hukum Taurat, tetapi Abraham, Musa, Daud, semua hubungan dan kebijaksaan kehidupan dari 
orang-orang Tuhan. Seperti esensi perjanjian lama, seperti yang pernah dikatakan oleh Paulus: [Segala 
tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk 
memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia 
kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.] (2Timotius 3: 16-17) Apakah kalian 
sungguh percaya dengan kata-kata kitab suci perjanjian baru? Apakah kalian percaya dengan kata-kata 
ini? Semoga Tuhan memberikan kalian cukup rasa hormat kepada perjanjian lama dan kepercayaan 
Yahudi, seperti Paulus dan Tuhan Yesus pada waktu itu. Amin! 
 
  



120 
 

16. Murid Kristus! Kau Tahu Anda Sedang Merebut Hak Kesulungan? 
 
 
Ada orang yang mengatakan, orang Israel ditolak oleh Tuhan. Mereka tidak mendapatkan keselamatan 
karena kesalahan mereka sendiri, dan itu juga maksud Tuhan. Apakah ini benar? Mereka juga 
menunjukan bahwa umat Kristen yang sebenarnya adalah orang Israel yang sebenarnya, yang juga 
artinya keturunan Abraham tidak mempunyai janji dengan Tuhan, keturunan yang disunat akan ditolak 
Tuhan, mentaati hukum tetapi ditolak adalah takdir dari Tuhan. Apakah benar? 
 
[Dan siapakah yang Ia murkai empat puluh tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan 
yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah Ia sumpahi, bahwa mereka 
takkan masuk ke tempat perhentian-Nya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat 
bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Buku Roma: Karena orang 
Yahudi yang diluar, bukan orang Yahudi yang sebenarnya; dari luar tubuhnya disunat, itu bukan sunat 
yang sebenarnya. Juga bukan karena keturunan Abraham mereka menjadi anak-anaknya; tetapi [[yang 
dari Ishak baru dipanggil menjadi keturunannya]] Ini artinya, anak-anak yang dilahirkan dari tubuh bukan 
anak-anak Tuhan, hanya anak-anak yang mengikuti janji baru dinyatakan sebagai keturunan. Mereka 
adalah orang Israel; Nama, kemuliaan, perjanjian, hukum, upacara, janji anak itu semua adalah miliknya. 
Ini bukan berarti kata-kata Tuhan adalah kosong. Karena yang dilahirkan di Israel, bukan berarti mereka 
orang Israel, Yesaya menunjuk kepada orang Israel dan berteriak: [[Orang Israel meskipun banyak 
seperti pasir di pantai, yang menerima keselamatan hanya sisanya yang sedikit.]] Orang Israel mengejar 
hukum Taurat, tetapi tidak mencapai hukum Taurat. Seperti ditulis di kitab suci: [[Yakub adalah yang Aku 
kasihi; Esau adalah yang Aku benci]]. Dengan begitu, apa yang bisa kita katakan? Apakah Tuhan tidak 
adil? Tentu tidak! Karena dia berkata kepada Musa: [[Aku mau memberikan belas kasihan kepada 
siapapun, mau bermurah hati kepada siapapun juga bisa.]] ] 
 
 
Dia mencocokan bersama kata-kata di kita suci, membangun asalnya umat Kristen adalah [orang Israel 
yang sebenarnya], yang lahir dari tubuh bukan orang Israel yang sebenarnya. Tetapi apakah dalam 
sejarah umat ini tidak ada orang Israel yang sebenarnya? Hanya umat Kristen yang akhir-akhir ini tidak 
mentaati hukum, baru adalah orang Israel yang sebenarnya? Tidak mengherankan gereja tetap 
bersikeras dengan [teori alternatif], karena sedang merebut [hak anak sulung]! Apakah umat Kristen 
harus seperti umat Islam, menolak orang Yahudi yang lahir dari tubuh Abraham, dengan sengaja 
merubah sejarah perjanjian lama, mengatakan yang Abraham persembahkan sebenarnya bukan Ishak 
tetapi adalah Ismael, demi membangun posisi ortodoks. Tradisi gereja sudah memutuskan yang disunat 
diluar, adalah orang Israel palsu, yang dinamakan [menolak hukum taurat] (hamba yang menamakan), 
ada beberapa orang dalam kasih karunia, akan meniadakan legitimasi wahyu yang dulu, tidak 
memperbolehkan orang untuk menuruti hukum, mereka merasa mentaati hukum adalah menolak kasih 
karunia. Dualisme seperti ini, teori konfrontasi yang hitam putih, apakah ini kebenaran dari kitab suci? 
Paulus terus mau membuktikan mentaati hukum bukan syarat untuk menerima keselamatan, dari dulu 
tidak pernah meminta untuk melarang hukum perjanjian lama, hanya mengatakan sudah digenapi di 
dalam Kristus. 
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Benar, Tuhan di dalam kitab suci perjanjian lama dan baru, membangun pembenaran oleh keyakinan 
iman. Tetapi coba bertanya di dalam sejarah, kepercayaan yang mana yang menerima wahyu yang 
sesungguhnya, akhirnya menjadi  bangga, sombong, merasa dirinya benar, pembenaran oleh perilaku, 
pembenaran oleh iman dan lainnya? Agama Yahudi, gereja Katolik, gereja Ortodoks, gereja Kristen 
akhirnya semua berubah seperti itu. Apakah dengan begitu harus menolak anugerah keselamatan dan 
cara menerima keselamatan yang diciptakan oleh Tuhan? Orang bisa salah dengan janji keselamatan, 
tetapi janji yang sebenarnya tidak bisa berubah. Benar kan? Jadi Dia sering mendorong orang untuk 
memperbaiki diri sendiri, menyebarkan janji pembenaran oleh keyakinan iman yang benar, Tuhan terus 
bekerja keras! 
 
[Dan siapakah yang Ia murkai empat puluh tahun lamanya?] (Ibrani 3:17) Tuhan di dalam ayat-ayat ini, 
yang Dia murkai adalah orang Israel yang keluar dari Mesir tetapi tidak mau masuk ke Kanaan. Akhirnya 
mereka semua mati di padang gurun, tidak satupun yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Apakah 
bisa menggunakan ini untuk menolak kepercayaan Yahudi di perjanjian lama? Tidak juga, pada waktu itu 
belum ada agama Yahudi, Tuhan murkai mereka karena mereka tidak menggunakan kepercayaan untuk 
menerima janji. Pada hari ini, kita melihat ada beberapa umat Kristen yang berlaku seperti itu. Umat 
Kristen yang takut mati, tidak setia, serakah dengan materi dunia ini, dapat ditemukan dimana-mana. 
Apakah kita kalau ada pembenaran dengan keyakinan iman, boleh merasa bangga dengan diri sendiri? 
Sebenarnya kita harus merasa semakin bersalah, karena makin tidak layak dibanding dengan mereka 
yang mentaati hukum Taurat. Harusnya merasa bersyukur dan rendah hati di hadapan Tuhan. Karena itu 
mengapa kita boleh tidak mentaati hukum bersandar kepada anugerah dan merasa bangga? Mengapa 
boleh menjunjung tinggi kepercayaan sendiri dan memandang rendah kepercayaan orang lain? Mereka 
tidak tahu, tetapi mereka lebih mengasihi Tuhan dibanding dengan kita. Sungguh kasihan! Tidak heran 
Tuhan tidak meninggalkan mereka, karena mereka mentaati wahyu Tuhan di perjanjian lama, dan 
menolak karena mereka tidak mengerti perjanjian baru, jadi melalui mata Tuhan, Dia melihat mereka 
sangat kasihan! Karena setia mereka menolak, karena mengasihi Dia, mereka menolak perjanjian baru. 
Tuhan merasa tidak enak dengan hal ini, dan berharap ada orang yang bisa membawa mereka pulang ke 
rumah! Siapakah yang bisa demi Tuhan membawa umatNya yang setia ini pulang ke rumah? Bawalah 
anak sulung yang sesat di jalan pulang ke rumah! 
 
 
Ini seperti, seorang ayah memberikan kompas sederhana dan peta yang tidak lengkap ke anak sulungnya, 
yang harus menggunakan ini untuk menemukan jalan pulang ke rumah. Kemudian karena anak sulung 
lama tidak pulang ke rumah, dia mengutus seorang hamba untuk memberikan dia peta elektronik yang 
canggih, tetapi dia menolak dan mengatakan: [Apa yang diberikan ayahku adalah yang terbaik, 
seharusnya ada maksud dari dia dan dia mau menguji aku, aku tidak akan menyerah.] Setelah dia 
menolak alat yang canggih itu, setelah beberapa tahun tetap tidak menemukan jalan ke rumah. Ayah 
mengutus adik kecil untuk mencari kakaknya, dan memberi tahu dia untuk menggunakan alat yang baru, 
tetapi karena dia tidak mengenali adiknya, dia tidak mau percaya, dan tetap menggunakan cara yang 
lama. Ayah ini bagaimana memperlakukan anak yang keras kepala dan tidak mau mendengar? Coba 
kalian pikirkan. Hubungan orang Yahudi dan Tuhan mirip dengan ayah dan anak di cerita ini. Kalau anda 
adalah ayah ini, apa yang akan anda lakukan? Benar! Mencari dia dengan sendiri. Tetapi siapa yang bisa 
membawa mereka ke hadapan Tuhan, supaya mereka ada kesempatan melihat Tuhan yang mereka 
tidak lihat itu? Selain Roh Kudus Tuhan, siapakah yang bisa memimpin mereka ke dalam kemuliaan 
Tuhan? Selain umat Kristen yang sekarang sudah berada di surga, siapakah yang bisa memberi tahu 
mereka kasih Tuhan? 
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Sebenarnya kita harus merasa simpati terhadap orang Israel, karena mereka mengejar hukum Taurat, 
tidak mendapat pembenaran dengan keyakinan iman, dan tidak menerima anugerah kebenaran dari 
Tuhan. (Roma 9:31) Hari ini apa yang kita terima seharusnya mereka yang terima, kasih karunia tanpa 
syarat, kita harus bersyukur. Tetapi orang Yahudi yang berusaha keras tetap tidak menerimanya, dan 
kita yang tidak berusaha keras akhirnya menerimanya, kita seharusnya merasa kasihan terhadap mereka. 
Benar kan? Kita seharusnya berterima kasih kepada mereka, kalau mereka tidak mentaati dan menjaga 
kepercayaan Yahudi selama bertahun-tahun, sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus, bagaimana kita 
bisa mendapatkan keselamatan yang berharga ini? 
 
Maka, Paulus mengatakan kita umat Kristen berhutang kepada orang Yahudi. [Keputusan itu memang 
telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab, jika bangsa-bangsa lain telah beroleh 
bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang 
Yahudi dengan harta duniawi mereka.] (Roma 15:27) Karena kita sebenarnya telah menerima anugerah 
yang semestinya diterima mereka, kalau tidak ada hati yang bersyukur dan rendah hati, apakah ini 
adalah sifat manusia? Semoga Tuhan dalam keadilanNya, datang ke antara umat Kristen yang memusuhi 
orang Yahudi, membuat penghakiman yang benar. 
 
Ada beberapa umat Kristen merasa [Karena mereka mensalibkan Yesus, jadi salah mereka sendiri kalau 
kehilangan keselamatan, jadi kita boleh menggantikan mereka, Tuhan telah membatalkan perjanjian 
dengan mereka.] Siapa yang mengatakan itu? Sikap yang bersenang ditengah kemalangan, apa 
maksudnya? Orang Cina sering mengatakan minum air ingat sumbernya, kita mengambil barang dan 
posisi yang orang lain ingin dapatkan, malah melempar batu setelah mereka jatuh, apakah ini ajaran 
Tuhan? Ini bukanlah teologi Paulus, dan tidak mungkin posisi mesias orang Yahudi Yesus Kristus. Dia 
dilahirkan sebagai orang Yahudi, dan hidupnya adalah sebagai orang Yahudi. Mereka adalah negara para 
nabi, kalau mereka ada hal yang tidak dewasa, itu karena mereka tidak mengerti, tetapi apakah karena 
itu Tuhan menolak mereka? Kalau begitu, Dia Bapa seperti apakah? Janji dan kasih Dia ada dimana? Di 
perjanjian lama yang mengatakan mau menulis orang Israel di telapakNya, apakah itu Dia? Sebenarnya 
kita tidak terlalu mengerti kepercayaan Tuhan, seberapa dalam hubungan Dia dan orang Israel yang 
seperti ayah dan anak itu? Kalau anda mau tahu, silahkan baca buku Yesaya pasal 1: [Dengarlah, hai 
langit, dan perhatikanlah, hai bumi, sebab Tuhan berfirman: Aku membesarkan anak-anak dan 
mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel 
tidak; keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umat-Ku tidak memahaminya. 
Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang sarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-
anak yang berlaku buruk! Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Mahakudus, Allah Israel, dan 
berpaling membelakangi Dia.] (Yesaya 1: 1-4) Tuhan juga menasehati anak-anaknya untuk kembali: 
[Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu! Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel?] 
(Yehezkiel 33:11) 
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Sebenarnya, orang Israel lebih mengenali kemampuan dan kasih Tuhan dibanding kita, kalau tidak 
mereka tidak mungkin sering mengomel Tuhan tidak membantu mereka! Dan hari ini, ada banyak 
diantara mereka yang sering mengaku dosa di tembok ratapan, tetapi kita malah menunjukan perjanjian 
anugerah dan kebebasan kita sendiri untuk memandang rendah mereka. Hati-hati mereka berubah 
menjadi petugas pajak yang mengaku dosa di taman di dalam cerita Yesus, dan kita berubah menjadi 
orang Farisi yang di kuil, yang tidak berhenti menghitung kebenaran diri sendiri! [Bapa bisa menerima 
kemarahan anak-anak sendiri, tetapi tidak ada seorangpun yang boleh mengusir anak-anak Dia untuk 
menyenangkan Dia.] Ini adalah hati yang tidak mengerti Bapanya! Hentikan perilaku yang merebut hak 
anak sulung! 
 
Kristus! Kalian mau demi Allah Bapa memutuskan hukuman, menjatuhkan hukuman mati kepada 
saudara sendiri? Siapa yang memberikan hak ini kepada kalian? Sebenarnya, Allah Bapa mau ada orang 
yang memimpin mereka kembali! Apakah kalian bisa mengerti hati Bapa? Dia sampai sekarang belum 
meninggalkan anak-anaknya sendiri! Dia pernah, di dalam visi, mengatakan kepada hamba: [AnakKu, 
apakah kau rela untuk memuliakanKu?] Aku menjawab: [Aku rela.] Kemudian Dia berkata: [Kau harus 
berdoa untuk orang Yahudi, karena kemuliaanKu berhubungan dengan mereka.] Ini adalah sakit hati 
Bapa, anak sulung diluar belum [pulang ke rumah]. Benar, adalah umat yang ada perjanjian dengan 
Tuhan, apapun yang terjadi mereka adalah umatNya, kemuliaan Tuhan ada hubungan dengan mereka. 
Hari ini Tuhan terus memikirkan cara untuk membawa mereka kembali. Apakah anda rela untuk 
membawa anak tertua pulang ke rumah? 
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17. Hukum Tuhan Adalah Kudus Sebagai Pusat, Tidak Ada Hubungan Dengan Keselamatan 
 
 
Sebenarnya, dari pandangan orang Yahudi, hukum perjanjian lama dari awal tidak ada hubungan dengan 
kehidupan abadi, dia adalah semacam permohonan status. Mengapa Tuhan memberikan hukum? Itu 
adalah supaya manusia dan Dia bisa hidup bersama, jalan bersama, membangun hubungan yang dekat 
dan harmoni antara manusia dan antara Tuhan dan manusia. Sepuluh perintah Allah dan Imamat ada 
banyak [hukum sipil] yang membuat kita melihat maksud Tuhan ini. 
 
Alasan yang lain adalah, Tuhan mau orang Israel hidup di dalam kekudusan, dengan ini baru bisa 
berjalan dengan Dia, dan berhak menjadi juru bicara Dia di dunia ini. (Ibrani 12:14) [Berusahalah hidup 
damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorangpun akan 
melihat Tuhan.] Tuhan kepada nabi Amos dengan jelas menunjukan permintaan ini, [hai orang Israel, 
tentang segenap kaum yang telah Kutuntun keluar dari tanah mesir. Hanya kamu yang Kukenal dari 
segala kaum di muka bumi, sebab itu Aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. 
Berjalankah dua orang bersama-sama, jika mereka belum berjanji?] (Amos 3: 1-3) 
 
Karena itu, hukum sendiri tidak ada hubungan dengan keselamatan, hukum adalah dengan [kekudusan] 
sebagai pusat. Sebab itu, orang Yahudi sangat memperhatikan etiket yang bersih. Paulus menunjukan 
hukum perjanjian lama, hanya menyediakan jalan untuk hidup di dalam kekudusan di hadapan Tuhan. 
(Roma 10:5) [Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat: [[Orang yang 
melakukannya, akan hidup karenanya.]] ] Sebenarnya hukum adalah permintaan untuk [berjalan 
bersama] dengan Tuhan di dalam kekudusan. 
 
Setelah Tuhan menurunkan hukum melalui Musa, sebenarnya dari awal sudah mengakui status mereka 
sebagai milik Tuhan, yang adalah umat Tuhan. Ini adalah komitmen dari perjanjian antara Tuhan dan 
Abraham (perjanjian sunat). Tuhan berkata kepada Musa: [Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah 
Ishak dan Allah Yakub. ] Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan 
berfirman: [Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat-Ku di tanah Mesir, dan Aku 
telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya, Aku mengetahui 
penderitaan mereka. Sebab itu Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir.] 
(Keluaran 3: 6-8) 
 
Sebenarnya, kita memisahkan hukum dengan keselamatan, kita dengan jelas mengetahui, perjanjian 
lama juga meminjam anugerah Tuhan dan pembenaran atas kepercayaan manusia. [Sebab karena kasih 
karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah; itu bukan hasil 
pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri.] (Efesus 2: 8-9) 
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Sebenarnya, Tuhan menurunkan sepuluh perintah dan peraturan perilaku agama, adalah supaya mereka 
menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Ini semua dibangun diatas keputusan Tuhan memberikan status umat 
terpilih kepada orang Yahudi. Ini semua karena perjanjian dengan Abraham (Tuhan memilih orang yang 
masuk ke dalam perjanjian dengan Abraham). Karena itu, Tuhan lebih dulu memilih mereka menjadi 
umatNya, empat ratus tahun kemudian baru menurunkan hukum kepada Musa. Sebab itu, orang Yahudi 
menerima keselamatan, itu karena mereka dengan kepercayaan masuk ke dalam perjanjian 
keselamatan (sama dengan perjanjian baru). Hukum hanyalah permintaan kehidupan untuk hidup dan 
berjalan bersama Tuhan. Paulus dengan jelas mengatakan, adalah teolog gereja Kristen, untuk 
membangun kepercayaan [pembenaran oleh iman], bersikeras menggunakan [hukum Tuhan] untuk 
menyerang oposisi mereka. 
 
Sebenarnya, yang diserang Paulus pada waktu itu adalah [hukum Taurat] orang Yahudi, itu yang harus 
kita serang dan bukan hukum Tuhan. Benar kan? Kalau dulu kita menyerang yang mentaati hukum dan 
mengatakan mereka bersalah, kalau begitu kenapa kita masih mentaati sepuluh perintah Tuhan? Pendiri 
reformis Martin Luther, pernah meminta kita untuk setiap hari berlatih menggunakan sepuluh perintah 
untuk mengintrospeksi diri sendiri, dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Paulus di dalam buku Roma 
pasal 7 menunjukan, hukum itu sebenarnya baik, adalah dosa manusia yang merubah dia menjadi alat 
untuk menyerang orang yang berdosa. Karena itu adalah dosa yang membawa hukum Tuhan, dan 
merubahnya menjadi basis kesombongan dan pembenaran oleh iman orang Yahudi. Apakah ini artinya 
kesalahan hukum itu sendiri? Maksud Tuhan adalah semoga kehidupan manusia bisa lebih mendekati 
pikiran Dia. Yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Kalau kita melihat hukum 
Musa dari sudut pandang untuk membangun masyarakat yang harmonis, anda akan merasa ia adalah 
peta dunia yang harmonis! 
 
Sebenarnya, hukum orang Yahudi mentaati Tuhan itu tidak salah, mereka bersalah karena bersikeras 
[kalau tidak mentaati hukum, tidak akan menerima keselamatan], dan tidak rela menerima wahyu 
pembenaran oleh iman dari Yesus Kristus, tidak rela dengan rendah hati masuk ke dalam janji hidup 
kekal. Tuhan Yesus mengatakan: [Kamu menyelidiki Kitab-kitab Suci, sebab kamu menyangka bahwa 
oleh-Nya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun Kitab-kitab Suci itu memberi kesaksian 
tentang Aku, namun kamu tidak mau datang kepada-Ku untuk memperoleh hidup itu.] (Yohanes 5: 39-
40) 
 
Mungkin saja, orang Yahudi lebih jelas dibanding kita, mentaati hukum tidak ada harapan menerima 
keselamatan. Kalian lihat orang Farisi mencari Yohanes Pembaptis untuk menerima baptisan, sampai 
dimaki oleh dia sebagai jenis ular berbisa (Matius 3: 7-8) Pemimpin orang Farisi, Nikodemus, mencari 
Yesus untuk berdiskusi pertanyaan tentang keselamatan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. (Yohanes 3: 1-
5) Kalian lihat, mereka sebenarnya terus mencari keselamatan dan mengharap untuk menyambut 
kedatangan mesias. Adalah kita yang menambahkan [hukum Taurat] diatas semua orang Yahudi, dan 
salah mengartikan [hukum Taurat] mereka, sebenarnya posisi mereka adalah [bukan karena mentaati 
hukum akan menerima keselamatan, tetapi adalah tidak mentaati hukum tidak akan menerima 
keselamatan.] 
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Mengapa mereka mengira semua umat Tuhan (termasuk mereka yang umat Kristen) harus mentaati 
hukum untuk menerima keselamatan? Karena ini diperintahkan dan dijelaskan oleh Tuhan melalui Musa, 
yang adalah permintaan Tuhan kepada semua umatNya. Sebenarnya, hari ini biarpun kita ada 
pembenaran oleh iman, apakah kita tidak perlu memenuhi permintaan Tuhan untuk kekudusan? Tidak. 
Tuhan hanya takut kita bingung dengan keselamatan dan mentaati hukum. Tetapi mengapa kita yang 
tidak memiliki kekudusan yang cukup masih bisa berhubungan dengan Tuhan? Ini karena penebusan 
Tuhan Yesus, kita dianggap benar di mata Tuhan. Ditambah [Roh Kudus] yang diutus Tuhan ke dalam 
hati kita, kita baru bisa berhubungan dengan Tuhan. Ini semua adalah anugerah! 
 
Mari kita hari ini mengaku dengan jelas, Tuhan sebenarnya ada permintaan standar kehidupan yang 
tinggi untuk kita. Petrus mengatakan: [Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa 
yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kami memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar 
dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib.] (1Petrus 2:9) 
Ini semua adalah supaya kita menjadi juru bicara Tuhan yang kudus. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh 
manusia, harus bersandar kepada Roh yang Kudus di dalam kita untuk melakukannya. Jadi sewaktu kita 
dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dimasuki oleh kehidupan baru dengan hati dan roh yang baru. Ketika kita 
menjadi satu pikiran dengan Roh Kudus, kita bisa hidup dalam kedamaian; tetapi kalau apa yang kita 
pikirkan hanyalah daging, maka hidup kita akan hancur. (Roma 8: 5-6) Mohon Tuhan memanggil saudara 
kita orang Yahudi, memimpin mereka kepada Roh Kudus yang bisa membantu mereka hidup dalam 
[kesucian Tuhan], memanggil mereka untuk bangkit kembali, dan menerima kehidupan baru yang 
berbeda. Ini adalah yang diajarkan Tuhan kepada Nikodemus. Kalau kalian ada beban datang ke Israel 
untuk menyebarkan injil kepada orang Yahudi, semoga kalian bisa belajar dengan sungguh bagaimana 
memimpin orang ke hadapan Roh Kudus. 
 
Paulus mengatakan hukum selalu mengasihi, harus digenapi, dan sudah digenapi di dalam Kristus, dan 
mengusir kutukan dan kritikan kepada hukum itu. Jadi sekarang kita tidak karena tidak mentaati hukum 
dan tidak menerima keselamatan. Tetapi kita tidak boleh mengira orang yang menekankan untuk tidak 
mentaati hukum akan diterima oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridNya: 
[Janganlah kamu menyangka Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku 
datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini,satu iota atau satu titikpun tidak akan ditidiakan dari 
hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum 
Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki 
tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan 
segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga.] 
(Matius 5: 17-19) Apakah anda mau menduduki tempat yang paling tinggi atau yang paling rendah? 
 
Tuhan juga mengatakan: [Maka Aku berkata kepadamu: Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari 
pada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke 
dalam Kerajaan Sorga.] (Matius 5: 20) Benar, iman kita tidak akan menang dengan iman orang Farisi 
atau ahli Taurat, mengapa tetap bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Semua karena Tuhan sudah hidup 
demi iman kita yang lebih besar dari orang Farisi dan ahli Taurat, kemudian Dia mati demi kita, dan 
memberikan kebebasan kepada kita. Supaya kita merasa bersyukur, tidak lagi dibawah permintaan 
[perjanjian lama], tetapi di bawah [anugerah] perjanjian baru. Jadi kita harus banyak berdoa untuk 
saudara Yahudi yang hidup di dalam perjanjian lama, semoga mereka cepat menerima kebebasan. 
Mohon Roh Kudus bekerja sama dengan kita. Amin! 
 

18. Hubungan Orang Yahudi Dengan Mesias Yesus Kristus 
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[Mesias] (Christos [bahasa Yunani yang artinya Kristus] Mashiah [bahasa Ibrani, artinya mesias] yang 
diurapi) Judul dan konsep ini, adalah orang yang terpenting di dalam konsep agama Kristen. Kata 
[diurapi], tidak dikenal oleh orang asing. Di dalam perjanjian lama adalah menunjukan orang yang dipilih 
Tuhan, nabi, imam, raja semua harus diurapi baru bisa menerima kekuatan dan kewenangan yang 
diberikan oleh Tuhan. Tetapi diantara kedua perjanjian secara bertahap berubah menjadi kata benda, 
menunjukan raja yang akan datang di akhir jaman dan membawa kedamaian yang kekal, kemudian 
secara bertahap [mesias] dipandang menjadi [Tuhan juru selamat]. Hanya Yesus Kristus yang bisa 
memenuhi semua status ini. 
 
Sebenarnya, sekarang [raja mesias] yang ditunggu orang Yahudi, dengan [Kristus yang datang kembali] 
yang ditunggu umat Kristen adalah bentuk dan tampilan [yang diurapi] yang sama. Karena Kristus yang 
datang kembali akan muncul sebagai Raja, Raja di atas segala raja, Tuan diatas segala tuan. [Dan pada 
jubah-Nya dan paha-Nya tertulis suatu nama, yaitu: Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan.] 
(Wahyu 19:16)   
 
Orang Yahudi ada 3 konsep mesias dari dalam perjanjian lama. Yang satu adalah hamba yang menderita 
[mesias, imam] (Yesaya 52: 13 sampai 53:12), yang satu adalah yang sudah ada [mesias, anak manusia] 
(Daniel 7: 13-14), dan yang satu lagi adalah anak cucu Daud [mesias, raja] (Yesaya 9:6, Mikha 5:2). Tuhan 
berjanji anak cucu Daud akan selamanya berdiri di atas tahta. 2Samuel 7:16 [Keluarga dan kerajaanmu 
akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan-Ku, takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya.] (juga 
referensi Mikha 5: 2-15; Yesaya 11: 1-16; Yeremia 23: 5-8 dan lainnya) 
 
Orang Yahudi karena sakit hati ditaklukan, terus berharap [mesias, raja] akan membangkitkan semuanya, 
membangun kembali dinasti Daud. Karena sudah lama tidak ada anak cucu Daud yang memerintah, 
tidak ada raja yang diurapi, hanya para imam di antara mereka yang diurapi. Dan di dalam perjanjian 
lama yang diurapi juga adalah kemampuan imam untuk menebus dosa, dan berubah menjadi mesias, 
imam. Sebab itu, di antara kedua perjanjian, dinasti Majia membawa pusat Israel, hanya karena mereka 
adalah anak cucu suku Levi. Pada waktu itu orang mengira [mesias, imam] akan membangkitkan 
segalanya. Tetapi itu tidak terjadi! Ada orang Yahudi yang mengira dia bukanlah keturunan yang 
dijanjikan, tidak punya hak untuk duduk di posisi raja. Jadi dengan cepat kemudian dikalahkan oleh 
orang Roma. 
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Seluruh umat Yahudi hidup dibawah kata-kata Tuhan. Mereka menderita selama ribuan tahun, janji 
Tuhan adalah hal yang paling membuat mereka menderita. Tuhan adalah Allah Maha Tinggi, bisa 
berbuat yang menakjubkan, mengapa membiarkan mereka menderita? Mereka berharap Tuhan 
memberikan kekuasaan kerajaan yang besar dan pengaruh dunia. Supaya orang-orang di dunia ini 
menghormati Tuhan yang mereka percayai. Artinya membangun kerajaan yang tidak terkalahkan, 
kemudian mengumumkan mau membangun kerajaan Tuhan di dunia ini, mereka dengan status sebagai 
imam kerajaan mewakilkan Tuhan untuk memerintah. Tetapi ini bukanlah rencana Tuhan. Seperti waktu 
Tuhan Yesus menghadap hakim Pilatus, Dia mengatakan: [Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini, jika 
Kerajaan-Ku dari dunia ini, pasti hamba-hamba-Ku telah melawan, supaya Aku jangan diserahkan 
kepada orang Yahudi, akan tetapi Kerajaan-Ku bukan dari sini.] Maka kata Pilatus kepada-Nya: [Jadi 
Engkau adalah raja?] Jawab Yesus: [Engkau mengatakan bahwa Aku adalah raja. Untuk itulah Aku lahir 
dan untuk itulah Aku datang ke dalam dunia ini, supaya Aku memberi kesaksian tentang kebenaran; 
setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku.] (Yohanes 18: 36-37) 
 
Tuhan Yesus dilahirkan sebagai raja, di atas langit Dia sebenarnya adalah raja dari semua malaikat, jadi 
rencana Tuhan untuk menebus dosa adalah datang sebagai manusia. Kerajaan Dia bukan di dunia ini, 
dan juga mengingatkan kita, negara kita bukanlah kerajaan di dunia ini, tetapi milik kerajaan di langit. 
Juru selamat datang, bukan untuk membangun kerajaan di dunia ini, tetapi untuk menyelamatkan orang 
dan masuk ke dalam hidup kekal. Ini adalah jawaban yang sungguh menyelesaikan semua pertanyaan 
manusia. 
 
Kalimat di dalam gambar halaman 145 
Lihatlah 
Rajamu akan segera datang 
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19. Transformasi Kerajaan Mesianik 
 
 
Sebelum kedatangan kerajaan Mesias, percaya di tanah suci Israel akan terjadi [transformasi spriritual], 
jadi hamba percaya pemulihan di bawah ini akan muncul: 
 
Pemulihan [Kerajaan Mesias] (Recovery of the “Messiah’s Kingdom”) 
 
[Kerajaan Mesias] adalah rencana Tuhan yang paling sempurna. Di dalam kerajaan ini, semua kata-kata 
Tuhan kepada Abraham, harus dipenuhi. Jadi di tanah suci sekarang, pasti akan terjadi transformasi 
spiritual, [negara Israel] di dunia ini akan bergerak ke arah [kerajaan mesias] yang spiritual. Dan pasti 
akan muncul tujuh tanda-tanda dibawah ini, kerajaan Tuhan baru akan datang. Mari kita berdoa untuk 
hal-hal ini, minta Tuhan untuk menunjukan apakah ini maksud Dia. [Tuhan, maukah engkau pada masa 
ini memulihkan kerajaan bagi Israel?] (Kisah Para Rasul 1:6), Ini membuktikan pada waktu kedatangan 
Tuhan akan ada suatu kebangkitan (pemulihan). Tetapi apakah yang dipulihkan? Total ada tujuh hal yang 
akan dipulihkan: 
 

1. Perjanjian tanah Abraham (Kejadian 15:18): Pemulihan tanah [tanah yang berlimpah susu dan 
madu]. (Keluaran 13:5) Tanah ini, waktu Tuhan datang kembali akan memasuki millennium baru 
[kerajaan mesias]. Pada saat itu, akan dipulihkan menjadi tanah yang dijanjikan Tuhan kepada 
Abraham. Karena itu, negara-negara di dunia ini akan menunjukan transformasi. Setelah kami 
datang ke Israel, air hujan semakin banyak, danau Galilea juga penuh. Tuhan terus mengatakan 
kepada hamba mau merubah tanah ini menjadi tanah yang berlimpah susu dan madu. 
 
Pada awal abad yang lalu, sewaktu [gerakan zion] dimulai, hujan musim semi dan hujan musim 
gugur yang berhenti selama dua ribu tahun, kembali muncul sewaktu orang Israel kembali ke 
tanah mereka. Tahun 1948, setelah pemulihan negara Israel, mereka di padang pasir membuka 
sungai, di padang gurun membuka jalanan. [Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, 
yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan 
di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara.] (Yesaya 43:19) Ini adalah hal yang baru! 
 
Sekarang kalau kalian datang ke Israel, kalian akan menemukan bagian utara penuh dengan 
rumput hijau. Di utara sampai ke dataran tinggi Golan, selatan sampai ke tepi laut mati 
semuanya ada pertanian kolektif yang besar, hasil pertanian sangat kaya. Anak perempuanku 
mengatakan, di dalam sekolah setiap saat ada makanan! 
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2. Perjanjian Takhta Daud: Hak kerajaan untuk selamanya (2Samuel 7:16). Seperti jaman Daud dan 
Solomon yang berkembang, harta dari puluhan ribu negara akan dikirim kesini. Kerajaan mesias 
adalah negara dengan monarki yang spesifik. Jadi hamba mau Israel untuk kembali pulih, yang 
juga adalah pertanda kehadiran kerajaan mesias! Tuhan pernah mengatakan: [Tariklah pelajaran 
dari perumpamaan tentang pohon ara: Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai 
bertunas, kamu tahu, bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat 
semuanya ini, ketahuilah, bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu.] (Matius 24: 
32-33) Ada yang sering mengatakan pohon yang tidak berbuah lembut rantingnya, adalah 
menunjuk kepada pemulihan negara Israel! Sekarang sudah menjadi kenyataan. Rajin dan ajaib 
seperti waktu raja Daud membangun kerajaannya. Sudah terjadi beberapa kali sewaktu perang 
di timur tengah. Jadi Tuhan sungguh sedang memulihkan jaman dulu, jaman kemuliaan yang 
Tuhan sukai. 
 
Israel sekarang adalah [negara yang berinovasi], inovasi orang Yahudi diakui nomor satu di dunia. 
Ini adalah kebijaksanaan Solomon. Jadi pusat penelitian perusahaan teknologi di dunia, semua 
berada di kota Haifa, bahkan Li Ka-Shing (orang terkaya di Hong Kong) juga mau menanda 
tangani kerja sama dengan Israel Institute of Technology. 
 
Sekarang harta dari puluhan ribu negara, karena kekuatan dan kebijaksanaan Israel, mereka 
berdatangan ke tanah suci Israel ini. Mohon Tuhan terus menggenapi takdir dan tujuanNya di 
tanah suci ini. 
 

3. Perjanjian Musa di Gunung Sinai (Ulangan pasal 5): Perjanjian Musa berisi seluruh model 
kehidupan. Tetapi kita disini hanya berbicara tentang [hari Sabat]. Kalau kerajaan mesias di 
masa depan tetap harus ada [hari Sabat], serta menjadi hukum negara, seperti Israel sekarang. 
Karena ini adalah tanda nyata kehadiran Tuhan dan berbeda dengan tanda suci. [Katakanlah 
kepada orang Israel demikian: [[Akan tetapi hari-hari Sabat-Ku harus kamu pelihara, sebab itulah 
peringatan antara Aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui, bahwa Akulah 
Tuhan, yang menguduskan kamu.] (Keluaran 31:13) 
 
Di antara hari-hari suci orang Yahudi, yang pertama adalah [Yom Kippur] yang dirayakan sekali 
setiap tahun, pada hari ini bahkan orang Yahudi yang tidak berperilaku agama bisa berpuasa 
untuk memohon Tuhan untuk mengampuni dosa dan membuat Tuhan senang (pengacaraku 
adalah salah satunya). Hari paling suci kedua adalah [hari Sabat], ini membuatku terkejut! 
Awalnya aku mengira kalau bukan hari raya Paskah, adalah hari raya terompet (tahun baru 
Yahudi)! Tetapi seperti di catat di dalam kitab suci, hari Sabat adalah kebersamaan Tuhan 
dengan orang Israel, dimana mereka dipisah menjadi Tuhan dan umatnya. Tidak heran rabi 
mereka kemudian membuat 600 lebih peraturan hari Sabat. Karena takut mereka melanggar 
hari Sabat. Tujuh hari istirahat satu hari, sekarang adalah nilai-nilai yang umum. Tetapi jaman 
dulu, tidak ada budaya yang seperti itu, hanya setelah keluar dari Mesir, Tuhan memerintahkan 
orang Israel untuk melakukan itu. Tujuh hari istirahat sehari, sebenarnya adalah tantangan 
kepercayaan, bisa membuat orang merasa membuang waktu. Sekarang di seluruh dunia hanya 
ada satu negara, Israel yang mentaati hari Sabat, kendaraan umum tidak beroperasi, kantor 
pemerintah dan bank tutup. Pada awalnya merasa seperti kota mati. Tetapi sekarang paling 
menikmati hari Sabat, karena jalanan sangat sepi. Sangat tenang! Sangat damai! Sudah terbiasa 
hidup disini, tidak terpikir pergi ke negara lain, karena takut tidak terbiasa dengan orang yang 
terlalu banyak dan tidak ada hari Sabat. 
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Hidup dibawah hukum: Pulihkan kebenaran hukum, membawa kehidupan damai yang 
mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Umat beragama di Israel tumbuh dibawah peraturan 
agama, hidup mereka sangat sederhana. Hidup mereka dikontrol dengan ketat oleh rabi. 
Beberapa keluarga ada satu rabi yang bertanggung jawab memandu semua hal dalam 
kehidupan mereka. Setiap hari mereka harus membaca habis ayat-ayat kitab suci yang telah 
ditentukan. Setiap hari, para pria harus tiga kali berdoa di kuil. Wanita tidak harus pergi ke kuil, 
tetapi harus berdoa di rumah. Di dalam kendaraan umum dan halte bis, setiap saat bisa melihat 
mereka membaca kitab suci yang kecil. Mereka di dalam kibbutz (pertanian kolektif) hidup 
dengan terbuka, kehidupan yang paling harmonis di dunia. Sampai sekarang, seluruh dunia 
mengakui ini adalah salah satu model kehidupan yang paling indah dan harmonis. Ini datang dari 
permintaan kehidupan perjanjian lama. 
 

4. Pemulihan kerajaan imam (Galatia 7:6): [Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu; 
engkaulah yang dipilih oleh Tuhan, Allahmu, dari segala bangsa di atas muka bumi untuk 
menjadi umat kesayangan-Nya.] Tuhan pernah janji kepada orang-orang ini dari paling kecil 
sampai paling besar, semua akan mengenal Tuhan, dan tidak lagi menyembah berhala. Tuhan 
juga janji akan memberikan hati baru dan roh baru, hukum ditulis di dalam hati orang di 
kerajaan ini. (Yehezkiel 36:26). Tuhan mengatakan: [Tetapi beginilah perjanjian yang Kuadakan 
dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan: Aku akan menaruh Taurat-Ku 
dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka; maka Aku akan menjadi Allah 
mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau 
mengajar saudaranya dengan mengatakan: [[Kenallah Tuhan!]] Sebab mereka semua, besar 
kecil, akan mengenal Aku, demikianlah firman Tuhan, sebab Aku akan mengampuni kesalahan 
mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka.] (Yeremia 31: 33-34) 
 
Pada suatu hari, sekitar jam lima pagi, hamba meninggalkan tembok ratapan setelah selesai 
berdoa. Melihat satu keluarga Yahudi besar dan kecil terburu-buru pergi ke tembok ratapan, 
mengejar waktu berdoa jam 6 pagi. Coba dipikirkan, mereka mungkin harus bangun jam 4 pagi 
dan bersiap, dan berjalan dari rumah ke tembok ratapan. Dan aku yang hanya kebetulan kali ini 
pergi berdoa tengah malam, sudah sangat tidak mudah. Mereka setiap pagi melakukan ini, 
sungguh karena mereka ada semacam rasa identitas ilahi. Mereka adalah umat terpilih Tuhan. 
Melihat suasana agama ini, membuat orang merasakan hormat. Dan tidak heran Bapa begitu 
mengasihi anak sulung ini. Karena mereka sudah sampai di kebangkitan kerajaan imam. Tuhan 
sedang memulihkan semangat bangsa ini. Biarpun apa yang mereka terima belum lengkap, 
tetapi mereka tetap taat. Semoga Tuhan memberikan kesetiaan seperti mereka. Semoga tidak 
lama lagi mereka bisa mengakui Yesus adalah mesias dan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, dan 
menikmati kebebasan sebagai anak-anak Tuhan. 
 

5. Membangun kembali pondok Daud yang jatuh (Amos 9:11): Membuat orang senang mendekati 
Tuhan, memulihkan ibadah yang memuji Tuhan. Seperti munculnya altar pondok Daud yang 24 
jam memuji Tuhan. 
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Tuhan mengatakan: [Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri 
ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian 
Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang; orang tidak lagi 
akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta 
Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana, demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan 
mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat.] (Yeremia 3: 
16-17) Ini sepertinya meramalkan manusia di masa depan tidak akan mengikuti model 
menyembah Tuhan di kuil. Dan ramalan di buku Amos pasal 9, mengatakan akan membangun 
kembali pondok Daud yang roboh.Seolah-olah Tuhan senang Daud tidak mempersembahkan 
kurban, hanya orang-orang dengan hati dan roh menyembah dan menghormati Tuhan di 
pondok itu, penuh dengan kebesaran, kemuliaan dan lemak untuk kurban persembahan. Tuhan 
mau ribuan umatnya untuk datang ke kota suci ini untuk bertobat dan menawarkan hati, seperti 
pertobatan Daud pada waktu itu (Mazmur pasal 32 dan 51) Ini adalah kehendak Tuhan. Seperti 
orang-orang di tembok ratapan hari ini, mereka datang berdoa dan menangis untuk diri sendiri, 
dan untuk semua orang di dunia ini. 
 
Tuhan juga harus membangun altar di tanah suci untuk menyembah dan berdoa 24 jam, seperti 
pondok Daud pada waktu itu. [Diatas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah Kutempatkan 
pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam 
diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang dan 
janganlah biarkan Dia tinggal tenang, sampai Ia menegakkan Yerusalem dan sampai Ia 
membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi.] (Yesaya 62: 6-7) Hari ini anda melihat pendeta 
Tang Haishi, sudah lebih dari 30 tahun, mereka mendirikan rumah doa yang menawarkan ibadah 
24 jam. Lembah Hinom dan kota Daud memiliki menara doa. Kapan? Orang Cina di gunung suci 
ini akan bisa mempunyai rumah doa  yang buka 24 jam? 
 

6. Membangkitkan semua hari raya di perjanjian lama (Imamat 23:44, Ulangan 29:29): Merayakan 
anugerah Tuhan bersama kita. Arti hari raya dalam bahasa aslinya adalah [lakukan sekali lagi], 
yaitu mengharapkan hari itu, manusia mengingat apa yang dilakukan Tuhan, sekali lagi 
mendapatkan kepercayaan, membuat Tuhan memberikan lagi anugerah yang sama. Membuat 
kita mengingat keselamatan di [hari raya Paskah], pembaruan di [hari raya Pantekosta], 
kebersamaan di [hari raya Pondok Daun], kebahagiaan di [hari raya terompet/Tahun Baru 
Yahudi], kebebasan di [hari raya Yom Kippur], memasuki wilayah Emanuel, kebenaran Tuhan 
bersama kita. Hari raya pemulihan, adalah supaya umat Kristen bisa melihat dari pandangan 
orang Yahudi, melihat tradisi perjanjian lama, dan dengan lebih jelas mengerti tentang budaya 
dan kepercayaan orang Yahudi. Supaya hubungan dengan mereka bisa lebih baik, mengerti 
dimana hambatan kepercayaan mereka, dan menyebarkan injil kepada mereka. Kita datang 
untuk merubah tradisi mereka, dan mau supaya mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi untuk 
merubah satu tradisi, kita harus lebih dulu menghormati dan cinta tradisi itu, baru kita bisa 
berbicara dengan mereka, dan memimpin mereka ke hadapan Tuhan, masuk ke dalam kerajaan 
Tuhan. 
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Nabi Yesaya meramalkan: [Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir: gunung tempat rumah 
Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit; segala 
bangsa akan berduyun-duyun kesana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata: Mari, 
kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan-
Nya, dan supaya kita berjalan menempuhnya; sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan 
firman Tuhan dari Yerusalem.] (Yesaya 2: 2-3) Karena itu ribuan umat pergi ke Yerusalem untuk 
mentaati hari raya, ini adalah kata-kataNya. Sekarang hari raya yang paling di rayakan di Israel 
adalah [hari raya Pondok Daun]. Bendera dari ribuan negara berkibar di hari raya ini. Seperti 
pada waktu itu, rakyat menyambut Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dua-duanya ada orang 
Yahudi menyambut parade mancanegara yang datang ke Israel. 
 

7. Merindukan kedatangan kerajaan mesias (Zakaria 14:4): [Pada waktu itu kaki-Nya akan berjejak 
di bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah 
dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar; setengah dari bukit itu 
akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan.] Ini adalah penampakan yang dilihat oleh 
nabi Zakaria. Ini adalah hari-hari percobaan Yerusalem. Hari ini anda datang bukit Zaitun, dan 
melihat yang paling banyak adalah makam orang Yahudi. Mengapa begitu? Karena mereka 
sedang menunggu untuk menyambut mesias mereka [datang dari langit], Yesaya 64: 1-2: 
[Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di 
hadapan-Mu seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air 
mendidih – untuk membuat nama-Mu dikenal oleh lawan-lawan-Mu, sehingga bangsa-bangsa 
gemetar di hadapan-Mu.] Orang Yahudi percaya mesias akan datang dengan meletakan kaki di 
bukit Zaitun, dan membuat mereka bangkit kembali untuk menyembah Dia. Karena itu mereka 
menguburkan jasad di bukit Zaitun. Sebenarnya mereka terus mengharapkan kedatangan 
kerajaan mesias. 
 
Tuhan Yesus pernah mengatakan: [Kamu tidak akan melihat Aku lagi hingga pada saat kamu 
berkata: [[Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan.]] ] (Lukas 13:35) Jadi waktu ribuan 
umat dan orang Yahudi bersama, di bukit Zaitun dengan satu hati mengumumkan [terpujilah 
nama Tuhan] (Baruch Haba B’Shem Adonai) mungkin Tuhan akan datang sesuai janjiNya. 
Bagaimana Dia bisa membiarkan ribuan umat di bukit Zaitun bersama mengumumkan 
[terpujilah nama Tuhan]? Adalah dengan membangun rumah doa dan gereja untuk semua 
bangsa. Karena itu, ada <<Gereja Bangsa-Bangsa>> (dibangun bersama oleh 16 negara) di 
sebelah Taman Getsemani , di atas bukit ada <<Gereja Doa Tuhan>> dimana doa Tuhan dibawa 
dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Apakah di masa depan kita harus membangun sebuah 
gereja atau rumah doa, menggunakan bahasa dari ribuan negara, dan menuliskan kalimat 
[terpujilah nama Tuhan] ini? 
 
Kita orang Cina adalah bangsa terbesar di dunia ini, Tuhan memberikan tongkat estafet injil yang 
terakhir ke tangan kita. Apakah kita harus bekerja keras untuk membangun sebuah rumah doa 
Cina di atas bukit ini? Mohon Tuhan kasihani, biarkan kita melakukan apa yang nenek He 
katakan pada bulan lima tahun lalu, orang Cina harus bersama berdiri di atas bukit Zaitun, 
menyambut Tuhan Yesus yang kembali [datang dari langit]. Waktu Tuhan datang kembali, 
adalah dengan gaya [Raja Mesias] yang dinantikan oleh orang Yahudi [turun dari langit]. Jadi 
yang ditunggu oleh umat Kristen dan orang Yahudi, adalah mesias yang sama. Yaitu yang berdiri 
di atas bukit Zaitun. 
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Kapan ribuan umat akan berkumpul di Yerusalem? Melihat dari situasi sekarang, seharusnya 
[hari raya Pondok Daun]. Karena setiap tahun pada hari raya ini, ada parade di Yerusalem yang 
diikuti oleh paling banyak negara. Jadi inilah waktu yang paling mungkin bagi Tuhan untuk 
datang, dan bisa pada waktu [hari raya Pondok Daun], karena hari raya ini mewakilkan [pondok 
Tuhan di antara manusia]. Sebenarnya kita selalu tahu Tuhan Yesus bukan lahir pada bulan 12, 
karena hari itu tidak jelas. Akhir-akhir ini, ada teolog Yahudi yang mengusulkan satu hari yang 
mungkin. Tuhan Yesus mungkin akan datang pada [hari raya Pondok Daun]. Karena mereka 
lewat ayah Yohanes Pembaptis, Nabi Zakharia (Lukas 1:5), menggunakan pergeseran [Abia] 
(kalender barat Agustus], menerima waktu penampakan. Elizabet hamil 6 bulan (Lukas 1:26), 
pada waktu kalender barat bulan 1, Maria, setelah mendapat wahyu dia hamil, pergi untuk 
melihat dia (Lukas 1: 39-45). Jadi waktu kelahiran Maria seharusnya adalah kalender barat bulan 
10, yang adalah sekitar [hari raya Pondok Daun]. Kalau Tuhan pertama kali datang adalah pada 
hari raya ini, kedatangan yang kedua ada kemungkinan juga pada hari raya ini. Jadi Tuhan 
sebelumnya harus membangkitkan hari-hari raya ini, untuk mengetahui wahyu di perjanjian 
lama, supaya bisa dengan baik mempersiapkan kedatangan mesias. 
 

Kesimpulan: 
Tujuh tanda di atas, adalah sedikit pencerahan [transformasi kerajaan mesias]. Aku percaya Tuhan 
kepada umatNya yang setia menunggu kerajaanNya, akan memberikan wahyu yang lebih banyak kepada 
hambaNya. Tidak ada yang tahu hari kedatangan Tuhan. (Matius 24:36) Tetapi kita melihat ada banyak 
transformasi spiritual [kerajaan mesias] sudah dimulai, kita tahu [anak manusia sudah di depan pintu]. 
Harap semua orang dalam keluarga utama untuk berbagi dengan hati-hati, memeriksa dengan hati-hati, 
mengkonfirmasi dengan hati-hati, observasi dengan sabar, menunggu kedatangan kerajaan Tuhan. 
 
Paulus mengatakan: [Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan 
aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan 
kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari-Nya; tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga 
kepada semua orang yang merindukan kedatangan-Nya.] (2Timotius 4: 7-8) Tuhan melalui Paulus, 
mengumumkan akan memberikan [mahkota kebenaran] kepada yang merindukan kedatanganNya. Pada 
hari ini, anda hanya perlu menjadi orang yang merindukan kedatangan Tuhan, anda bisa seperti Paulus 
mendapatkan mahkota yang mulia. Semoga kita bisa bersama mempersiapkan kedatangan kerajaan 
Tuhan yang mulia. Amin! 
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20. Dari Hati Yang Putus Asa Menjadi Tulus 
 
 
Allah Bapa mengatakan: [Orang paling beragama di dunia, tidak berada di Tibet, tetapi di Yerusalem.] 
 
Orang yang sudah melihat film pendek Tibet, anda akan mengira mereka suka mengadakan upacara 
agama, dan agama mereka yang paling saleh di dunia ini. Namun, waktu hamba pergi ke kota Lhasa di 
Tibet malah melihat banyak kedai teh, sauna dan diskotik. Sungguh tidak terpikir, rupanya kota tua ini 
sudah terpengaruh oleh budaya hedonisme dari Sichuan Chengdu. Sama sekali tidak terasa perasaan 
spiritual yang segar, hanya terasa dunia roh yang kotor dan gelap. Mereka ada banyak cara yang unik 
untuk berdoa. Agama mereka berpusat pada diri mereka sendiri. Orang yang datang hanya mau 
memenuhi diri sendiri, sebagian besar datang untuk berobat, yang datang dari negara lain semua 
mencari misteri atau berharap untuk melepaskan masalah di hati mereka, untuk mencari kedamaian di 
hati sendiri. 
 
Sebaliknya, kemarin sekitar jam tujuh pagi aku datang ke tembok ratapan untuk berdoa. Di jalanan 
melihat banyak orang Yahudi yang sudah menyelesaikan doa pagi, sedang berjalan pulang. Mendadak 
Roh Kudus menyentuh hatiku dan berkata: [Benar Bapaku! Orang paling beragama di dunia ini, tidak 
berada di Tibet, tetapi berada di Yerusalem.] Hidup mereka sungguh tidak mudah! Mereka melakukan 
segala sesuatu demi kebahagiaan Tuhan, semua hidup mereka berpusat kepada Tuhan, harus memenuhi 
Tuhan, karena takut membuat Tuhan tersinggung. 
 
Yang pria setiap pagi jam enam harus pergi berdoa di kuil. Ada beberapa mungkin sebelum jam lima pagi 
sudah bangun tidur. Baju yang mereka pakai, semua ada hubungan dengan permintaan agama, handuk 
doa, topi kecil, mantel hitam, pakaian berlengan panjang dan rok panjang, tangan membawa kitab suci 
kecil, bisa dilihat di jalanan. Mereka tidak bisa memutar Falun atau Rosario seperti membaca ayat kitab 
suci. Mereka harus membaca habis setiap kata ayat-ayat kitab suci yang ditentukan setiap hari. Yang 
pria malah harus tiga kali sehari berdoa di kuil, tidak bisa di rumah atau tempat kerja. Setiap beberapa 
keluarga, ada seorang rabi (guru agama) yang memandu semua hal besar dan kecil dalam hidup mereka. 
Pada hari Sabat, mereka ada prosedur dan cara persiapan yang sudah ditetapkan. Sejak hari jumat 
sudah sibuk mempersiapkan semua kebutuhan untuk perkumpulan keluarga pada hari Sabat. 
 
Menurut hukum agama mereka, untuk melewati hari Sabat yang menyenangkan Tuhan, mereka harus 
mentaati lebih dari enam ratus peraturan hari Sabat, kalau tidak akan membuat Tuhan tersinggung. 
Seperti: mereka tidak boleh menyalakan api, tidak boleh menyalakan peralatan listrik, tidak boleh 
membawa kendaraan, tidak boleh menulis, tidak boleh mendengar atau melihat acara televisi atau radio. 
Orang lain yang kena efeknya akan mempengaruhi kerja dia, dan melanggar hari Sabat mereka. Mereka 
kalau mau naik lift di hari Sabat, tidak boleh menekan tombol lantai, hanya bisa menunggu lift berhenti 
di setiap lantai. Kalau sebelum hari Sabat lupa mematikan lampu kulkas, kalau membuka kulkas dan 
melihat cahayanya, itu tidak termasuk dosa, tetapi kalau menutup pintu mematikan lampu, itu dihitung 
melanggar hari Sabat. Kalau itu terjadi, mereka harus mencari orang non-Yahudi, tidak boleh langsung 
mengatakan, hanya diam-diam menunjuk supaya mereka membantu mematikan lampu kulkas. Kalau 
tidak, hanya bisa membiarkan pintu kulkas tetap terbuka sampai hari Sabat selesai. Kehidupan seperti 
ini sungguh kasihan, tidak bisa membuat orang merasa damai! Tidak heran pada waktu itu, Tuhan Yesus 
sering memarahi para pemimpin agama [Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakannya di 
atas bahu orang.] (Matius 23:4) 
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Mengapa mereka begitu, karena setelah melewati dua kali penghancuran Bait Allah, selama dua ribu 
tahun oleh Tuhan dilempar kesini dan kesitu. Abad yang lalu, Hitler yang dari negara Kristen Jerman, 
membunuh enam juta orang Yahudi. Pada waktu itu, mereka dikhianati oleh semua negara di Eropa dan 
Timur Tengah, karena takut dengan kekuatan poros Jerman, dan tidak ada orang yang berani menerima 
mereka (selain Shanghai Cina yang menerima lima puluh ribu orang). Karena itu, setelah pemulihan 
negara, mereka tahu tidak ada orang di dunia ini yang bisa dipercaya, hanya Tuhan yang bisa melindungi 
mereka. Jadi mereka semakin tidak berani membuat Tuhan tersinggung. Sebenarnya dalam hati, mereka 
hidup dalam kegelisahan, setiap hari tanpa Tuhan tidak akan ada kedamaian. Karena itu kalau mereka 
tidak yakin untuk melakukan sendiri, sungguh tidak merasa bisa mendapatkan kebahagiaan dan 
kedamaian dari Tuhan! 
 
Disamping hamba ada seorang yang religius, melihat dia sudah saking capainya berdiri dimanapun, 
tangan bersandar kepada kursi dan tertidur. Dia tetap meneruskan untuk membaca, bahkan bersandar 
kepada meja kecil dan terus membaca. Kesalehan mereka bukan kesalehan biasa, adalah teriakan dari 
dalam keputusasaan. Setiap hari ada banyak orang yang tidak mengerti maksud Bapa, berteriak disini. 
Hati Bapa bagaimana tidak retak? Siapa yang mengasihi mereka? Siapa yang akan memberi tahu mereka 
harapan kebebasan yang telah disiapkan untuk mereka? Siapa yang menunjukan kepada mereka, mesias 
Yesus Kristus dua ribu tahun yang lalu, sudah mempersiapkan hati dan roh yang baru untuk mereka? 
Pada hari ini, karena ajaran Tuhan yang sejak dari dulu ketat, mereka tidak berani melanggar sedikitpun, 
dengan setia mentaati janji yang ditinggalkan oleh Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Sungguh merasa 
simpati kepada mereka. Gereja barat sudah gagal memimpin mereka kembali, malah menyakiti mereka. 
Pada hari ini, tugas ini siapa yang akan melakukannya? Memanggil Israel kembali ke Tuhan, supaya hari 
kedatangan Tuhan datang lebih awal. 
 
Kesalehan mereka meskipun bukan karena wahyu terakhir, tetapi karena kesungguhan hati mentaati 
hukum Tuhan. Umat Kristen perjanjian baru bisa setiap hari bangun pagi untuk berdoa dan membaca 
alkitab, adalah bukan hal yang mudah. Tetapi harus tiga kali sehari, ditambah setiap hari harus memakai 
pakaian khusus dan semua gerakan harus melewati kitab suci. Ini sungguh adalah beban hidup yang 
sangat berat. Aku rasa kita seminggupun tidak akan bisa tahan, apalagi dari kecil sampai dewasa harus 
begitu. Semoga Tuhan menyelamatkan mereka dari perilaku agama ini, kembali kepada kebenaran di 
dalam hati yang melihatMu. Mohon Roh Kudus yang maha kasih bisa lebih banyak menggerakan dan 
memandu mereka. Gunakan api Roh KudusMu, bersihkan mereka, gunakan kebenaranMu yang putih 
bersih untuk menutupi kelemahan dan ketidaktahuan mereka. Bantulah mereka yang mempunyai 
kepercayaan untuk lebih awal bertemu dengan mesias mereka Yesus Kristus, dan menerima kebebasan 
anak-anak Tuhan. Mohon Tuhan untuk mengutus para pekerja datang ke medan perang di akhir jaman 
ini, untuk menggenapi misiMu yang sejak dua ribu tahun yang lalu belum diselesaikan, menepati janji 
Tuhan kepada keturunan Abraham. Amin!  
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21. Tuhanku Adalah Tuhan Israel! 
 
 
Bagaimana engkau masuk ke mari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? (Matius 22:12) 
 
Pagi ini datang berdoa di hadapan Tuhan, tiba-tiba di dalam rohani mendengar kalimat ini: [Pakailah 
pakaian pestamu!] Kemudian hatiku melihat harus memakai handuk doa dan topi bundar yang dipakai 
orang Yahudi untuk berdoa. Setelah aku memakai dan kembali ke hadapan Tuhan, aku bertanya 
mengapa harus begitu? Tuhan dengan terharu mengatakan: [Kamu menyembah apa yang tidak kamu 
kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi.] (Yohanes 
4:22) Benar! Semua orang di dunia menyembah Tuhan dengan cara mereka sendiri, tetapi hanya bangsa 
Israel, menyembah Tuhan dengan cara yang diminta Dia. Karena itu, Tuhan senang dipanggil sebagai 
Tuhan mereka. 
 
Tuhan di (Yehezkiel 37: 26-28) berjanji dan mengatakan: [Aku akan mengadakan perjanjian damai 
dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati 
mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudus-Ku di tengah-tengah mereka 
untuk selama-lamanya. Tempat kediaman-Kupun akan ada pada mereka dan Aku akan menjadi Allah 
mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, 
menguduskan Israel, pada waktu tempat kudus-Ku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-
lamanya.]  
 
Karena itu, orang yang rela menyembah dan mentaati hari raya dengan cara yang diminta Tuhan, 
dipanggil ke Israel! Kalian adalah kuat dan teguh, karena kalian sedang mempersembahkan 
persembahan secara sukarela (semacam persembahan untuk bersyukur, bukan persembahan untuk 
menebus dosa, dilakukan atau tidak dilakukan tidak akan mempengaruhi keselamatan). Dan berharap 
kami bisa kembali ke esensi dari firman Tuhan, dengan hati dan roh yang baru menyembah Dia. Bukan 
dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat (Roma 7:6). Karena Bapa mau kita menyembah 
dalam roh dan kebenaran (Yohanes 4:24). Mari kita [pulang ke rumah] taati hari raya! Mengumumkan 
yang kita sembah adalah Tuhan Israel. Amin! 
 
Hamba mau menjelaskan, aku tidak mengatakan semua orang harus memakai handuk doa baru boleh 
berdoa. Tetapi kita harus mengenali aspek-aspek tertentu, semua akan mengalami kebangkitan, kita 
harus fokuskan hati dan roh yang baru kepada tradisi kepercayaan orang Yahudi. Mari kita membawa 
mesias mereka Yesus Kristus, dan menunjukan kerajaan kasih untuk mereka lihat. Mari kita hidup dalam 
kehidupan yang bukan di dunia ini. Menunjukan hidup yang tidak layak di dunia itu untuk mereka lihat. 
Dan mau mereka kembali ke kepercayaan Abraham, yaitu sebelum ada hukum, sebelum ada kuil, hidup 
seperti itu dan aliansi iman dengan Tuhan. 
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Rekan kerja yang antusias mengasihi Tuhan! Jangan mengambil jalan yang diterima Musa, karena di 
hukum ini tidak ada janji menjadi teman Tuhan; jangan mengambil jalan lama bait Solomon, karena 
Tuhan telah mendirikan altar yang baru, yang adalah Tuhan Yesus kita. Ini adalah kembali ke 
kepercayaan Abraham, yang adalah perjanjian dengan Tuhan. Ini baru adalah kepercayaan yang Tuhan 
inginkan. Ini baru adalah ibadah yang Tuhan inginkan yang diberikan oleh raja Daud. Karena itu Yesus 
Kristus dipanggil sebagai keturunan Abraham dan anak cucu Daud (Matius 1:1), karena Dia meneruskan 
tradisi mereka berdua. Karena itu, semoga kita tidak antusias kembali ke sepuluh peraturan, ini hanya 
adalah baju luar, yang sungguh penting adalah hubungan hati dengan Tuhan. Karena kitab suci berjanji, 
siapa yang mengikuti jejak Abraham, yang dapat mengikuti imannya akan menjadi keturunan 
spiritualnya. (Roma 4:16) Jadi kita harus mengambil jalan di jalanan yang dibangun Abraham, kita harus 
rela melewati altar spiritual untuk lebih dekat dengan Yesus Kristus dan Tuhan. Harus belajar seperti 
Daud yang menyembah seperti melihat Kristus itu sendiri. Ini baru adalah kepercayaan di akhir jaman ini 
yang bisa membangkitkan Israel. Mari kita dengan rendah hati mencari Bapa. Tuhanku! Mohon Anda 
berikan kami lebih banyak wahyu tentang maksud isi hatiMu. Amin! 
 
Artikel ini adalah yang terakhir tentang eksplorasi teologi Yahudi. Adalah refleksi hamba tentang imam 
Yahudi. Rekan kerja yang mengasihi Tuhan! Di dalam perjalanan kembali ke iman, jangan salah 
menggunakan [perjanjian hukum] Musa yang empat ratus tahun kemudian, menghapus [perjanjian 
anugerah] yang Abraham terima dari Tuhan. Aku percaya waktu umat Kristen dan orang Yahudi bisa 
bersama mengumumkan [Tuhanku adalah Tuhan Israel], hari kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi! 
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IV. Artikel Sejarah – Pendeta Huang Chenguang 

1. Sejarah Singkat Negara Baru Israel 
 

# Dicetak ulang dan direvisi dari [rencana Israel]  # 
 
Israel adalah negara kecil di timur tengah, di persimpangan jalan tiga benua: Asia, Afrika dan Eropa, 
orang Israel adalah umat terpilih Tuhan, yang adalah keturunan Abraham. Tuhan menggunakan 
Abraham untuk memberkati semua umat manusia, Tuhan berkata kepada Abraham: “Oleh 
keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat” (Kejadian 22:18). Agama, literatur, 
filsafat, musik Israel adalah salah satu sumber yang paling penting dari peradaban barat. Negara-negara 
kapitalis mendapat berkat karena keturunan Abraham. Marx, pendiri komunisme, adalah keturunan 
Abraham, yang mendapat berkat karena komunisme, adalah karena keturunan Abraham, mereka 
menerima berkat itu. Dari anak cucu Abraham, Tuhan memberikan seorang juru selamat, yaitu Yesus 
Kristus, Yesus datang di Israel, juru selamat yang diberikan Tuhan kepada manusia, dilahirkan sebagai 
umat Yahudi. 
 
Sekitar 1900 SM, Abraham tiba di Kanaan (sekarang Israel), Israel mengalami masa patriakhal. Kemudian, 
orang Israel masuk ke Mesir, menjadi budak, keluar dari Mesir. Waktu orang Israel masuk ke Kanaan, 
pada sekitar 1210 SM. Setelah masuk ke Kanaan, Israel mengalami masa kehakiman. Sekitar 1030 SM, 
Israel masuk ke dalam United Monarchy. Sekitar 930 SM, negara Israel pecah menjadi dua, karena orang 
Israel menyembah berhala, dilihat oleh Tuhan sebagai perbuatan yang terkutuk, mereka menerima 
hukuman, pada 587 SM, ibukota Yerusalem dihancurkan oleh Babel, umat Israel mengalami 
penangkaran. Kemudian kembali pulang, tetapi diperintah oleh bangsa non-Yahudi. Setelah Yesus 
dilahirkan, orang Yahudi menolak juru selamat Yesus Kristus. Pada tahun 70 AD, tentara Romawi 
menyerang Yerusalem dan membantai 2 juta orang, yang tersisa kalau tidak mati kelaparan, dijual 
sebagai budak, atau diusir ke berbagai negara di dunia, sejak itu orang Yahudi tidak mempunyai negara 
sendiri, mereka terpencar ke seluruh penjuru dunia, selama dua ribu tahun, sampai pada tahun 1948 
bulan 5 tanggal 14, negara mereka bangkit kembali. 
 

1. Keajaiban dunia di abad 20 - - Israel bangkit kembali menurut ramalan alkitab 
Statistik etnolog, bangsa apapun, setelah negaranya mati selama 500 tahun, pasti akan berasimilasi 
dengan bangsa lain, tetapi negara Israel sudah mati selama hampir 2000 tahun, terpencar ke seluruh 
dunia tetapi tidak terasimilasi. Orang Eropa pindah ke Amerika, generasi kedua berubah mengikuti 
budaya Amerika. Orang Cina pindah ke Amerika, sampai generasi ketiga sudah susah mencium budaya 
Cina di tubuh mereka. Tetapi orang Yahudi tinggal di Amerika selama 8 generasi, 10 generasi, mereka 
tetap adalah orang Yahudi. Orang Israel diusir ke berbagai negara di dunia tetapi tidak terasimilasi, 
tanah leluhur mereka diduduki oleh bangsa non-Yahudi selama hampir 2000 tahun, tetapi masih bisa 
bangkit kembali, dan mendirikan negara sekali lagi. Bisa dilihat, ini sama sekali tidak mungkin terjadi, 
tetapi sebenarnya ini tetap terjadi. 
 
  



140 
 

Karena ini adalah perbuatan Tuhan. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan semua adalah mungkin. 
2600 tahun sebelum negara Israel bangkit kembali, Tuhan berkata: “Sesungguhnya, Aku mengumpulkan 
mereka dari segala negeri, ke mana Aku menceraiberaikan mereka karena murka-Ku, kehangatan 
amarah-Ku dan gusar-Ku yang besar, dan Aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan 
membuat mereka diam dengan tenteram.” (Yeremia 32:37) “Aku menjemput orang Israel dari tengah 
bangsa-bangsa, ke mana mereka pergi; Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan 
membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas 
gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya; mereka tidak lagi menjadi dua 
bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan.” (Yehezkiel 37: 21-22) Tuhan mengatakan begitu, 
hal itu terjadi seperti itu. Karena Dia adalah Tuhan. Kalau Dia mengatakan, tidak mungkin dilakukan, Dia 
bukanlah Tuhan. Tuhan dengan begitu membuat orang di dunia ini bersaksi bahwa Dia adalah Tuhan 
yang sebenarnya. Tuhan berkata: “Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu.” 
(Matius 24:35), banyak orang karena melihat apa yang Tuhan katakan di kitab suci, mereka memeriksa 
fakta-fakta sejarah, kaget dengan apa yang dilakukan Tuhan, merasa takjub, baru mereka percaya 
dengan Tuhan. Kita dari fakta sejarah kebangkitan negara Israel, melihat apa yang dikerjakan tangan 
Tuhan. 
 
Tahun 1897, pertemuan gerakan pemulihan negara Yahudi yang pertama di dunia dibuka di Basel, Swiss, 
acara berjalan lancar. Tetapi, yang menolak pemulihan negara Yahudi juga sedang bekerja. Turki 
mengutus seorang mata-mata rahasia masuk ke dalam organisasi pemulihan negara Yahudi, dan 
mendapatkan kepercayaan mereka, menjadi tangan kanan mereka. Mata-mata ini mendapatkan 
rencana pemulihan negara, dan berencana mengirimkan informasi itu, tetapi waktu dia mau pergi 
mengirimkan informasi, mendadak dia meninggal. Setelah dia mati, orang-orang di organisasi pemulihan 
negara Yahudi baru menemukan informasi yang belum dikirimkan itu, mereka sangat kaget! Rupanya 
Tuhan diam-diam sedang menjaga pergerakan pemulihan negara Yahudi ini. 
 
Waktu perang dunia pertama, tentara Inggris dan Perancis menggunakan bahan peledak tanpa asap 
yang dikembangkan oleh profesor kimia Weizmann, menciptakan sebuah artileri baru, untuk 
menghantam Jerman. Demi berterima kasih kepada kontribusi orang Yahudi, Inggris membantu orang 
Yahudi membuka jalan melewati Palestina supaya mereka bisa kembali. Sampai pada itu, “gerakan 
pemulihan negara Israel” yang dipimpin Tuhan telah dimulai. 
 
Gerakan pemulihan negara mulai berkembang, tetapi banyak orang Yahudi yang tidak rela meninggalkan 
Eropa yang nyaman, tidak rela kembali ke Palestina. Menurut statistik, tahun 1920 sampai tahun 1929, 
orang Yahudi di Palestina hanya bertambah 60,000 orang, hanya menambah populasi Palestina (752,000) 
sekitar 8%, jumlah orang yang hanya sedikit, bagaimana memenuhi maksud Tuhan di atas gunung Israel 
mendirikan satu negara? 
 
Di dalam sejarah kembali terjadi perubahan yang besar, pisau tajam kembali mendatangi orang Yahudi, 
gerakan anti-semitisme melanda seluruh Eropa. Setelah Hitler muncul, peraturan anti-semitisme 
semakin ketat, dalam satu malam, bisnis orang Yahudi yang dibangun dengan hati-hati, harta yang 
disimpan, uang yang berjumlah besar di bank, rumah yang nyaman, semua dirampas. Kemarin mereka 
memiliki harta, nama dan posisi, dalam sekejab mereka di rampok dan di eksekusi. Orang Yahudi ditahan 
di kamp konsentrasi, di siksa dan dibunuh, sampai tahun 1941, Hitler telah menduduki 14 negara Eropa, 
menyiksa dan membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi. 
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Orang Yahudi kehilangan kesempatan untuk kembali ke tanah mereka dalam skala besar, yang 
menyebabkan tragedi sungai penuh darah dan mayat bertumpuk tinggi seperti gunung. Hanya sedikit 
orang Yahudi yang mengikuti perintah Tuhan untuk kembali ke tanah nenek moyang mereka, dan 
mereka selamat dari tragedi ini. 
 
6 juta orang Yahudi yang mati, memberikan pelajaran apa bagi kita? 
 
Tidak boleh meragukan kata-kata Tuhan, jalan sendiri hanyalah berujung kematian. Di dunia ini ada 
banyak orang yang sedang mengulangi jalan orang Yahudi, mengira uang dan harta adalah segalanya, ini 
adalah karakter hati orang di dunia sekarang, kitab suci memberi tahu kita: “Emas dan peraknya tidak 
akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan.” (Yehezkiel 7:19) 
 
Akhirnya pada tahun 1945 bulan 5 tanggal 8, Hitler dan negaranya hancur. Pada hari itu, orang Yahudi di 
seluruh dunia sadar mereka tidak ada negara sendiri, tidak ada pemerintah, tidak ada tentara. Tahun 
1946, sisa orang dari kamp konsentrasi, dengan takut tiba di tanah mereka sendiri, umat Yahudi seperti 
air pasang mengalir masuk ke Palestina. Tidak ada orang yang bisa menghentikan ramalan kitab suci. 
 
Tahun 1948 bulan 5 tanggal 14 jam 4 sore, presiden pertama Israel – Goulien mengumumkan pemulihan 
Israel. Ini adalah kejadian yang mengejutkan dunia, dan adalah keajaiban terbesar di abad 20. Ramalan 
Tuhan di kitab suci, setelah 2000 tahun, akhirnya menjadi nyata. 
 
Pada hari berdirinya negara, jumlah orang Yahudi di Palestina hanya 650,000, dan orang Arab berjumlah 
1,200,000, negara Arab tetangga ada 30,000,000 orang. Pada waktu itu, semua negara Arab dengan 
bersama mengatakan: “Israel tidak boleh membangun negaranya.” Benar juga, beberapa jam setelah 
pemulihan negara Israel, tentara negara Arab menyerang negara yang baru lahir ini dari segala penjuru, 
dan berencana untuk menghancurkan negara Israel. 
 
Kali ini, semua adalah dalam ramalan Tuhan. Kitab suci dengan jelas meramalkan kata-kata musuh Israel: 
“Marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi!” (Mazmur 83:4), 
tetapi Tuhan mengatakan: “Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa disekitarmu sendiri pasti akan 
menanggung noda mereka.” (Yehezkiel 36:7) Dua ramalan kitab suci ini, setelah 2600 tahun kemudian, 
benar menjadi nyata. 
 
Perang timur tengah yang pertama (tahun 1948 bulan 5 tanggal 15 sampai tahun 1949 bulan 2 tanggal 
24), hari kedua setelah pengumuman kelahiran negara baru Israel, 650,000 tentara negara Arab 
menyerang Israel, tentara Israel tidak hanya lebih sedikit, juga ada beberapa tentara sipil, jumlah tentara 
kedua pihak berbeda jauh. Mata melihat Israel akan hancur, pada waktu itu PBB mengumumkan 
gencatan senjata. Ibu Meir dari Israel terbang ke Amerika. Menggalang dana dari orang Yahudi di 
Amerika. Dia mengatakan: “Negara sedang berdarah, uang bisa menyelamatkan negara Israel!” Banyak 
orang Yahudi di Amerika adalah bankir dan pengusaha terkenal. Israel di Amerika beli pesawat tempur 
dari perang dunia kedua, tank dan senjata lainnya. Mereka membuka pesawat, dan menggunakan kapal 
komersil untuk mengirim balik ke Israel. Dalam satu malam, Israel mempunyai angkatan udara. 
Gencatan senjata usai, pesawat tempur Israel menyerang pasukan Arab yang sedang menyerang. Orang 
Arab sedang menunggu kemenangan, tetapi menjadi kekalahan. Perang usai, wilayah Israel diperluas 
menjadi 20,850 kilometer persegi. Sebelum perang, tentara Israel hanya terdiri dari 30,000 tentara sipil 
dengan senjata ringan, setelah perang berkembang dengan peralatan mekanik, angkatan udara dan 
10,000 prajurit. Dalam perang ini, dari pihak Arab ada 15,000 orang yang tewas, pihak Israel ada 6,000 
orang tewas. Negara Arab untuk pertama kalinya menanggung malu di hadapan seluruh dunia. 
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Perang timur tengah yang kedua (tahun 1956 bulan 10 tanggal 29 sampai bulan 11 tanggal 6), pada 
perang ini 260 pesawat Mesir hancur, tentara Israel menduduki beberapa posisi strategis di 
Semenanjung Sinai, dari pihak Mesir 1,600 orang tewas, 5,000 orang terluka, yang tenggelam atau 
hilang 6,200 orang, sekali lagi mereka menanggung malu. 
 
Perang timur tengah yang ketiga, yaitu perang enam hari (tahun 1967 bulan 6 tanggal 5 sampai tanggal 
10), Mesir setelah kalah pada perang timur tengah yang kedua, merasa penasaran, langsung melakukan 
persiapan untuk perang, membangun kembali koalisi tentara Mesir, Jordan dan Suriah, pertama-tama 
mulai mulai menembak ke arah pasukan Israel. Pada waktu itu situasi sangat genting, Israel 
memutuskan untuk menggunakan pesawat tempur untuk menghancurkan lokasi angkatan udara Mesir, 
Suriah dan Jordan, tiga negara ini. Yang ajaib adalah, waktu pesawat terbang ke wilayah udara Mesir, 
divisi radar Mesir tidak bisa membedakan,  waktu pesawat Israel terbang ke target pemboman, 
komandan pasukan Mesir masih belum berangkat kerja. Bulan 6 tanggal 5 waktu siang hari, kekuatan 
udara tiga negara dalam satu hari lenyap semua. Dalam 4 hari perang, dari pihak tentara Mesir 11,500 
orang tewas, yang tenggelam 5,500 orang, 600 tank dan 500 meriam hancur, 10,000 kendaraan hilang. 
Sementara dari pihak Israel, hanya 300 orang tewas, 1,000 orang terluka, 61 tank hilang. Setelah perang 
ini, semua wilayah Palestina jatuh ke tangan pasukan Israel. Semua bangsa di dunia yang menentang 
Israel, sekali lagi menanggung malu. 
 
Perang timur tengah yang keempat (tahun 1973 bulan 10 tanggal 6 sampai tanggal 24), Presiden Mesir 
Nasseri demi menyelamatkan muka, menandatangani perjanjian militer dengan Rusia, pasukan Rusia 
1,500 orang dengan 40 peluncur rudal, 100 pesawat tempur Mig datang ke garis depan Mesir, waktu 
Nasseri  sedang merencanakan perang, dia tiba-tiba meninggal. Penerus Nasseri , Sadat, masih belum 
menyerah, Mesir dan Suriah, presiden dua negara ini diam-diam bernegosiasi , mereka mau pada hari 
orang Yahudi “Yom Kippur”, mendadak menyerang mereka. Bulan 10 tanggal 6 siang hari, Mesir mulai  
bergerak dulu, 700 tank tentara Suriah juga langsung bergerak, menyerang jembatan di bagian timur 
laut Yerusalem, tentara Israel, karena sedang merayakan hari raya Yahudi dan menyembah Tuhan, tidak 
ada persiapan, Yerusalem langsung berantakan. Banyak orang di dunia yang mengira, kali ini Israel pasti 
hancur. Tetapi, semua orang lupa Tuhan alam semesta adalah Tuhan Israel, yang juga adalah pemimpin 
perang Israel. Terjadi perubahan mendadak di perang ini, waktu pasukan tank Suriah hanya berjarak 
sekitar 8 km dari jembatan, mendadak tidak bisa bergerak. Karena kendaraan tanki tidak bisa mengejar 
pasukan tank, pada saat itu sudah sore hari, pesawat tempur Israel menggunakan beberapa menit 
terakhir cahaya matahari sore, menggunakan bom bensin, dalam sekejab menghancurkan pasukan tank 
Suriah. Hari kedua, pada waktu matahari terbit, pasukan tank Mesir sedang datang menghadap ke sinar 
matahari yang terang, tidak bisa menembak target dengan tepat, dan pasukan tank Israel datang 
mengikuti sinar matahari, dan langsung menghancurkan pasukan tank Mesir. Serangan pasukan Mesir 
yang hebat, ternyata kalah karena sinar matahari yang terang. Presiden Mesir, Sadat, pada hari Yom 
Kippur membawa prajurit, membuat Tuhan murka, 8 tahun kemudian, pada hari yang sama dia memulai 
perang, tahun 1981 bulan 10 tanggal 6, pada waktu dia di Kairo untuk meninjau pasukan, tentara anak 
buahnya menembak dia, dan dia tewas! Setelah perang ini, Mesir tidak ada tenaga untuk berperang lagi, 
ada banyak masalah internal, ekonomi mereka juga dalam bahaya. 
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Hanya nasihat Allah yang berdiri selamanya. Pemulihan negara Israel sebelum dan sesudahnya, kitab 
suci dari 2000 tahun yang lalu, sudah ada beberapa ramalan yang jelas, pemulihan negara Israel 
hanyalah satu diantara banyaknya ramalan di dalam kitab suci, menjadi saksi bahwa Tuhan adalah Raja 
alam semesta, Tuhan mengendalikan sejarah, ramalan Dia tidak pernah meleset. Politisi terkenal abad 
20, perdana menteri Afrika Selatan Smuts mengatakan: “Keajaiban yang terbesar di abad 20, bukan 
penemuan nuklir, tetapi adalah orang Israel kembali membangkitkan negaranya, membangun 
rumahnya.” 
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2. Apakah Kalian Tahu Israel Adalah Kamp Pengungsi Terbesar Di Dunia? 
 
 
Apakah kalian tahu tanah Israel dulu adalah kamp pengungsi terbesar di dunia? Tahun 1948 waktu Israel 
sedang menderita diserang musuhnya, menang atas lima negara Arab tetangganya, dan sukses 
mendirikan negara, tidak hanya menimbulkan masalah pengungsi Palestina, tetapi juga menimbulkan 
masalah pengungsi Yahudi yang lebih serius. Kemaluan negara-negara Arab yang dikalahkan menjadi 
kemarahan, mereka tidak mengakui legitimasi berdirinya negara Israel, dan dengan marah mengusir 
orang Yahudi dari dalam negara mereka. Ada sekitar 850,000 orang Yahudi yang kabur atau diusir dari 
negara-negara Arab, diantaranya ada sekitar 600,000 pindah ke Israel, sisanya pindah ke Eropa atau 
Amerika. (catatan) Ada beberapa keluarga sudah menetap disitu selama ribuan tahun, dari sebelum 
kedatangan Yesus, mereka sudah berada disitu, dipaksa untuk meninggalkan tanpa membawa apapun. 
Pengungsi dari negara Arab ini membuat jumlah populasi Israel naik dua kali lipat. Pengungsi yang sudah 
kehilangan semua harta bendanya, membuat Israel yang miskin ini kelihatan tidak berdaya. 
 
Bagi negara kecil yang baru saja didirikan, dengan wilayah yang kecil, juga baru mengalami perang dan 
juga miskin, untuk menjaga pengungsi ini, siapa yang bisa membantu? Mereka tidak mendirikan kamp 
pengungsi, karena mereka memandang pengungsi ini sebagai saudara yang pulang ke rumah, pada 
waktu itu mereka menggunakan metode komune rakyat, bergantung pada satu sama lain, berjuang 
diatas tanah yang selama dua ribu tahun tidak ada hujan musim semi dan hujan musim gugur. Terima 
kasih atas berkat Tuhan! Mulai pada saat itu, tanah ini mulai ada hujan musim semi dan gugur. Karena 
itu mereka makin percaya, orang Israel ini semua kembali, adalah ramalan kitab suci yang menjadi nyata, 
yang juga adalah maksud Tuhan. Setelah sambil berperang selama enam puluh tahun lebih, sambil 
membangun, semua baru melihat Israel yang hebat pada hari ini. Karena itu, lupa dengan Israel pada 
waktu itu, yang sebenarnya adalah kamp pengungsi terbesar di dunia. Pada waktu yang bersamaan 
menerima lebih dari 600,000 orang pengungsi. 
 
Semua orang merasa pengungsi Palestina sungguh kasihan, sebenarnya pengungsi Yahudi lebih kasihan. 
Mereka baru pada perang dunia kedua, dibantai sebanyak enam juta orang, mendapat simpati seluruh 
dunia di timur tengah dan mendapatkan tanah yang cukup. Setelah mendirikan negara, kondisi masih 
belum stabil, harus menjaga enam ratus ribu orang yang diusir dari negara Arab. Sebaliknya masalah 
pengungsi Palestina, selalu mendapat perhatian dan sumber daya dari PBB dan seluruh dunia. 
Sementara masalah pengungsi Yahudi di Israel, mereka harus berjuang sendiri. Mereka juga diusir dari 
rumah sendiri, jadi yang mana yang lebih parah? Orang Yahudi di dunia Arab, mereka tidak ada alasan 
untuk berjuang, dan mereka tidak bersalah terjerat dalam masalah ini. Kalau kita bisa melihat dengan 
hati yang adil, kita akan melihat, siapa yang sedang menekan siapa? Adalah orang Arab yang pada waktu 
itu menindas yang lemah, lebih dulu menyerang Israel. Setelah mereka kalah, marah dengan orang 
Yahudi di negera mereka sendiri, dengan sengaja menyakiti mereka, dan dengan cara menghancurkan 
bangsa, mengusir mereka keluar. Apakah ini adil? Siapa yang bisa membela orang Yahudi ini, dan 
berbicara tentang keadilan? Apakah adil untuk mengusir mereka dari tanah yang mereka sudah tinggali 
selama dua ribu tahun lebih? Sementara orang Palestina, karena perang yang dimulai oleh orang 
mereka sendiri, terpaksa meninggalkan tanah yang sudah mereka tinggali selama seribu tahun, tetapi 
malah diberitakan ini karena Israel tidak adil menindas yang lemah. Alasan apa ini? 
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Setiap kali media menyebutkan masalah pengungsi Palestina, mereka akan mendorong tanggung jawab 
kepada pemerintah Israel. Benar! Pengungsi diciptakan oleh perang. Israel, negara yang menang perang 
ini, tentu ada tanggung jawab. Tetapi mengapa pada waktu itu dunia Arab yang mempunyai tanah luas 
dan sumber daya minyak yang melimpah, tidak ikut menangani ratusan ribu pengungsi Palestina ini? 
Dibanding dengan Israel yang kecil dan miskin, tetapi mereka bisa menangani jumlah pengungsi yang 
hampir sama dengan populasi negara mereka? Masalah berada pada persekutuan Arab. Alasan 
sebenarnya adalah pemerintah Arab. Mereka tidak rela mengakui status hukum negara Israel, berharap 
masalah pengungsi Palestina tetap berada di tangan Israel, dan tetap mempunyai alasan untuk 
membasmi Israel. Dari luar, mereka berharap orang Palestina tidak melepaskan tujuan mereka untuk 
membangun negara, sesungguhnya mereka mau memakai Palestina untuk membalas dendam terhadap 
Israel, tidak memberikan Israel tanah untuk mendirikan negara mereka. Karena itu, mereka rela 
mengeluarkan uang untuk mendana orang Palestina melakukan aktivitas teror, tetapi tidak pernah 
memikirkan solusi untuk masalah kesulitan saudara mereka ini. Yaitu adalah menerima pengungsi ini 
menjadi rakyat mereka, demi menyelesaikan penderitaan mereka. Orang Palestina yang lahir di kamp 
pengungsi yang keras, tentu saja mereka hanya bisa membenci orang Israel. Tetapi mereka tidak pernah 
memikirkan, penderitaan mereka sendiri, adalah karena saudara-saudara Arab mereka, yang berteriak 
mengatakan mendukung mereka, tetapi malah menggunakan mereka sebagai alat perang melawan 
Israel! 
 
Karena itu, pada hari ini kalau mau menyelesaikan masalah pengungsi Palestina, pertama dunia Arab 
harus menghentikan aktivitas jihad Islam yang membenci Israel. Hentikan ideologi mengerikan 
organisasi ini (mengusir orang Yahudi dari Palestina), mengakui status negara Israel, kembali ke jalan 
kedamaian, melalui negosiasi membawa pengungsi pulang ke rumah. 
 
Catatan 1: Jumlah pengungsi Palestina, diperkirakan oleh PBB ada sekitar 711,000 orang, tetapi orang Yahudi yang 
diusir oleh negara Arab ada lebih banyak, sedikitnya 850,000 orang,  
http://baike.baidu.com/view/7835.htm#4 , dalam bahasa mandarin, ada disebutkan [Sephardi Jews] yang adalah 
orang Yahudi yang sudah lama tinggal di Arab. Sumber dari Baidu. 
 
 
  

http://baike.baidu.com/view/7835.htm#4


146 
 

3. Perasaan Pasca Perang Gaza! Di Tanah Penderitaan, Siapa Yang Akan Hidup Karena 
Kasihan? 

 
 
Melewati perang Gaza kali ini, aku sungguh merasa seperti Musa pada waktu itu, ada perasaan subyektif 
terhadap Israel, dari bangsamu menjadi bangsaku. Aku tidak pernah merasakan tidak berdaya dan 
kemarahan seperti orang Israel. Mereka demi kedamaian membayar dengan tanah dan kasih, yang 
mereka terima adalah lebih banyak bom dan teriakan yang lebih kencang. Mereka sekali ini melakukan 
serangan udara, adalah supaya rakyat mereka, tidak lagi setiap minggu ditembaki dengan misil Palestina, 
dan bisa hidup dengan aman, tetapi malah oleh media dan orang Arab dituduh menindas yang lemah. 
Dunia ini apa sungguh ada keadilan? 
 
Bagaimana aku melihat perang Gaza? Seperti dua anak perempuan temanku, anak yang kecil suka 
mengganggu kakaknya, sengaja kalau tidak ada orang yang memperhatikan, dia akan mengganggu 
kakaknya, sampai dia tidak tahan lagi dan membalas, dia akan menangis dan berpura-pura menjadi yang 
lemah, supaya ibunya mengomeli kakaknya. Ibunya melihat kakaknya sudah besar tenaga juga besar, 
adiknya masih kecil tenaga juga kecil, menyalahkan kakaknya mengapa berkelahi. Kakaknya tentu saja 
marah dan merasa tidak adil, dia juga sudah meminta adiknya untuk berhenti, tetapi adiknya tidak mau 
berhenti, baru akhirnya dia membalas adiknya. Sekarang dia menjadi yang salah. Melihat muka adiknya 
yang senang karena dilindungi oleh ibunya, kakaknya makin marah. Dia mengatakan: [Benar! Tenaga dia 
kecil memang tidak menyakitiku,  tetapi bisa sakit juga dan menyebalkan.] 
 
Dalam masalah keluarga ini, Israel seperti kakak, Gaza seperti adiknya. Sekarang seluruh dunia tahu 
Gaza yang salah duluan, tetapi mereka minta Israel untuk berhenti. Yang Israel mau bukan balas dendam, 
mereka sangat memperhatikan keselamatan hidup rakyatnya. Setiap perang adalah karena mereka 
terpaksa, demi keamanan negara baru mereka beraksi. Israel dalam waktu panjang mengumumkan akan 
menhancurkan diri sendiri, dengan cara praktis mengancam kelangsungan hidup negara yang dikepung 
ini. Negara-negara tetangga ini, semua adalah negara kuat, dengan rakyat yang tidak mudah untuk 
bernegosiasi. Karakter bangsa mereka adalah melindungi diri sendiri, dan mereka bisa melakukan apa 
saja untuk itu. 
 
Sebenarnya polisi Israel takut dengan orang Arab. Karena kalau anda menuntut mereka satu orang, anda 
akan mendapatkan balas dendam dari seluruh keluarga Arab. Aku dengar dari mantan bos Jun Zitang, 
tuan Du, ada satu kali seorang Arab datang ke restoran dan tidak mau membayar setelah makan, dia 
melapor polisi, tetapi polisi lama tidak datang, dia menelpon sekali lagi, mereka akhirnya datang, tetapi 
hanya mencatat nama dan data orang itu, setelah itu dia dilepas. Bos Du berkata: [Begitu saja?] Polisi itu 
mengatakan: [Dia tidak punya uang, anda mau bagaimana lagi?] Orang Arab di Israel, selain melanggar 
hukum seperti melukai orang atau masuk ke rumah orang dan merampok, pelanggaran yang lain, polisi 
Israel tidak tidak mau menangani. 
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Akhir-akhir ini rumah hamba mengalami pencurian, mesin jaringan nirkabel dan kartu internet senilai 
ribuan dolar Israel (atau hampir sepuluh ribu dolar Chinese yuan) telah dicuri. Karena ada data dari 
perusahaan telekomunikasi, jadi kita melapor polisi, tetapi kasus kami dibatalkan secara mengherankan. 
Kemudian, setelah dicek oleh temanku, dan dengan menggunakan data telepon, kita menemukan 
pelaku yang kemungkinan adalah orang Arab, panggilan telepon semua ke tujuan daerah Arab, jadi 
pelaku mungkin adalah orang Arab. Temanku menasihati dengan mengatakan: [Orang Arab gila uang, 
kalau dia benar masuk ke rumahmu untuk mencuri, kau beri tahu mereka ini bisa bahaya.] Karena itu 
mereka mengira, polisi tidak rela kita yang menggunakan status turis masuk ke wilayah Israel, membuat 
masalah dengan orang Arab, jadi mereka membatalkan kasus ini. Dia mengatakan: [Biarpun kamu 
menemukan orang Arab ini, dia tidak akan punya uang untuk membayar. Gaji mereka rata-rata sangat 
rendah.] Sungguh menjengkelkan! Benar kan? Ini adalah tempat yang tidak bisa mengejar keadilan. 
 
Tuhan, melalui masalah ini, membuatku mendapatkan banyak pelajaran, yang pertama aku sungguh 
merasa sedih terhadap tempat yang tidak bisa mengejar keadilan ini, aku dipaksa untuk menghentikan 
kasus ini, sungguh merasa tidak enak. Sangat marah! Tetapi waktu berdoa, Tuhan mengingatkan kita 
datang kesini untuk menjadi malaikat, untuk menjadi juru bicara rahmatNya. Seperti Tuhan Yesus pada 
waktu itu, mengasihi orang-orang yang tidak adil dan menyakiti Dia. Waktu kami baru datang ke Israel, 
kami ditipu oleh perusahaan kontainer orang Yahudi yang mengirimkan barang kita, dikhianati oleh 
pengacara Arab. Akhirnya kami hanya bisa menerima nasib. Ini mirip dengan dua ribu tahun yang lalu, 
tempat yang tidak ada keadilan. Karena itu, aku mengingat dengan orang Arab yang membakar rumah 
penginjil, dan mengintimidasi mereka. Agama Yahudi mengutus orang untuk membakar tempat 
berkumpul murid Mesias, memukul penginjil mereka. Hanya karena pemerintah melindungi hak 
manusia, mereka tidak jadi membunuh. Tanah Israel dua ribu tahun yang lalu, adalah tempat tanpa 
keadilan. Jadi harus mengasihi mereka yang karena ditindas, mereka malah mengintimidasi orang lain, 
sungguh susah, ada pepatah [orang yang terluka, mudah melukai orang lain.] Karena mereka mengalami 
paranoia penganiayaan. 
 
Juga, waktu kalian mengasihi sisi mereka yang manapun, kalian harus ingat kata-kata ini [orang yang 
malang pasti ada sisi buruknya.] Dia pasti ada beberapa alasan, yang membuatnya melukai orang lain. 
Orang Israel karena kepercayaan mereka yang keras, mereka memandang rendah orang kafir, memicut 
kemusuhan, ini ditulis dalam hukum dendam. 
 
Aku dan isteri berkomitmen untuk misi kami. Kami datang ke Israel untuk hidup dalam Kristus, mau 
membawa rahmat seperti anak Bapa Yesus Kristus, perasaan yang aman karena percaya dengan Tuhan, 
karena itu kami datang, membawa kemuliaan dan kekayaan dari negeri abadi, bisa menebus hutang 
mereka, menyoroti kedatangan kerajaan surga yang baik dan indah, menyerahkan kami dan keluarga 
kami kepada Tuhan yang adil, memberi tahu mereka selain nasionalisme dan balas dendam, masih ada 
pilihan ketiga, hidup dalam maksud dan rahmat Tuhan, percaya dalam kerajaan yang adil ini, bisa hidup 
dalam kerajaan Tuhan yang baik dan mulia. Percaya kepada Tuhan yang meminta anda untuk menebus 
hutang orang lain, Dia akan mengganti kerugianmu dan memberikan apa yang kau perlukan. Anda baru 
bisa dengan bebas masuk ke dalam kehidupan yang mengasihi musuhmu. Mari kita tidak mengejar 
keadilan untuk diri sendiri, tetapi jangan lupa masalah orang lain, [berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan 
hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu.] (Mikha 6:8) Ini baru layak dipanggil sebagai anak 
Tuhan,karena mengasihi melebihi rasa keadilan diri sendiri, ini adalah sumber untuk menhapus semua 
rasa dendam. Apakah anda sudah siap? Mau hidup dalam kebaikan dan rahmat Tuhan ditempatmu, ini 
adalah harapan Bapa untuk kita. Tuhan mengatakan: [Berbahagialah orang yang membawa damai! 
Karena dia akan dipanggil menjadi anak Tuhan.] Yang Dia lakukan selama hidupnya adalah untuk 
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menggenapi [ditempat tertinggi kemuliaan adalah untuk Tuhan, didarat kedamaian adalah untuk orang 
yang Dia kasihi.] 
 
Semoga anda mendengar suara Bapa: [Hai anakku, akan disebut nabi Allah yang Mahatinggi; karena 
engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi-Nya, untuk memberikan 
kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, 
oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, Surya pagi dari tempat 
yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk 
mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera.] (Lukas 1: 76-79) Hari ini, Tuhan sedang mencari 
Yohanes PembaptisNya. Apakah itu adalah anda? Mari kita berdoa bersama untuk semua penderitaan di 
dunia ini, dan juga berdoa untuk kita yang lemah, supaya kita sekeluarga bisa menggenapi maksud 
Tuhan. Terima kasih! 
 
Semoga Emanuel akan hadir! 
 
Hamba Tuhan Pendeta Huang Chenguang 
 
Ditulis di dalam penerbangan dari Israel kembali ke Hong Kong 
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V. Lampiran 
1. [Miracle Mission Fund] Visi dan Misi 

 
 
Visi [Miracle Mission Fund] adalah seperti Yohanes Pembaptis: 
 

1. Persiapkan jalan untuk Tuhan (Matius 3:3) : Sebelum Tuhan Yesus datang kembali, ada 
beberapa ramalan dan hal-hal yang harus terjadi. Misiku adalah membuat hal-hal ini terjadi, 
supaya Tuhan Yesus bisa datang lebih awal. Aku juga melihat Tuhan memanggil banyak rekan 
penginjil, untuk meninggalkan tugas pendeta, bersiap untuk melakukan panggilan Tuhan kepada 
kita di akhir jaman ini. Percaya bahwa Tuhan akan membangkitkan tentara laut api, bergerak 
menuju Israel. Tuhan mau aku sekeluarga pindah ke Israel, adalah supaya aku disitu menyambut 
teman-teman orang Cina dari seluruh dunia. Aku juga akan sering kembali ke Asia tenggara, 
memanggil lebih banyak orang untuk berdiri dengan rencana Tuhan datang kembali dan misi 
pribadi. 

2. Menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya (Lukas 1:17): Aku memandu orang ke 
takdirnya, dan menggenapi panggilan Tuhan kepada orang itu. Sewaktu kita fokus kepada 
kepentingan orang lain, dan merasa bahagia karena itu, kita tanpa sadar memenuhi satu sama 
lain. Dan maksud Tuhan juga ikut dilaksanakan. Aku tidak tahu mengapa, pada hari-hari ini, 
Tuhan menarik banyak rekan kerja yang memiliki visi dan kemampuan untuk berjalan bersama. 
Aku merasa ini adalah Tuhan yang mau memberikan kita lembaga yang dipercaya. Semoga 
Tuhan memandu arah jalan kita. 

3. Mempersiapkan tempat demi umat Kristen Cina (Lukas 3: 16-17): Karena kebangkitan umat 
Kristen Cina, Tuhan mau supaya aku di Israel menyambut kedatangan orang Cina yang makin 
lama makin banyak, memberikan mereka api kebangkitan, dan mempersiapkan api visi 
kedatangan Tuhan. Dan supaya mereka membawa api ini kembali ke negaranya, dan 
mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tuhan mau aku seperti Yohanes Pembaptis melayani Dia 
(meninggalkan mimbar itu sendiri [[keluarga nabi]], Tuhan mau dia datang ke padang gurun 
untuk mendengarkan suaraNya, menunggu Tuhan memanggil umatNya ke hadapanNya, dia 
akan mempersiapkan hati mereka untuk menyambut kedatangan Tuhan). Pada hari-hari yang 
lalu, kita melihat Tuhan dengan ajaib membuka jalan bagi kita, mensukseskan rencana tinggal di 
Israel. Dia sungguh mau aku di Israel menyambut umatNya dan menyebarkan api kudus! 

 
Perintah Tuhan kepada kami [Miracle Mission Fund] adalah: 
 
[Aku tidak memilih satu organisasi, aku hanya memilih sekelompok orang yang rela mensukseskan 
maksudku.] Pada akhir-akhir ini, kita di Asia tenggara melihat Tuhan meminjam banyak hamba Tuhan, 
seperti pendeta Reinhard Bonnke dan lainnya, terus membawa api kebangkitan, menyulut seluruh tanah 
Cina. Kami yakin kemunculan misionaris di Cina tidak akan lama lagi! 
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Sebenarnya, Tuhan sudah mulai menggunakan pengusaha Kristen di Wenzhou, membawa benih injil, 
menyebarkan ke negara-negara di Asia Tengah dan Timur Tengah. Tuhan mengatakan: [Seberapa jauh 
panah mereka ditembakkan, seberapa jauh mereka bisa berjalan.] Kami percaya di kemudian hari Tuhan 
akan menggunakan pengusaha Kristen untuk menjadi pemimpin domba, menyebarkan injil kembali ke 
Yerusalem. 
 
Karena itu, kita sedang mempersiapkan tempat karena hal ini, berharap pada suatu hari pengusaha 
Kristen Cina, bisa lebih banyak datang ke Israel, membawa harta Israel pindah ke gunung suci. Kita 
datang ke Israel karena mau menjadi dermaga jembatan pelangi. Kita percaya bisa melihat orang Cina 
di seluruh dunia [pulang ke rumah untuk mencari akarnya], kalian adalah jembatan pelangi itu. 
Karena itu, mohon berdoa untuk semua orang Israel kembali ke Tuhan, karena ini adalah sebagian 
dari ramalan kedatangan Tuhan. Mohon maksud Tuhan akan dilaksanakan. Amin! 
 
Panggilan dan janji tugas di Israel: 
 
[Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusan-Ku dari negeri yang 
jauh. Aku telah mengatakannya, maka Aku hendak melangsungkannya, Aku telah merencanakannya, 
maka Aku hendak melaksanakannya.] (Yesaya 46:11) 
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2. Panduan Renungan  Wisata Tanah Suci – Pendeta Huang Chenguang 
 
 
1. Berkah Betlehem: 
Kedatangan Ruth, kampung halaman Raja Daud, tempat kelahiran Yesus Kristus. Perjanjian lama 
meramalkan juru selamat lahir di Betlehem (Mikha 5:2), disitu ada tanah gembala, gereja yang 
mengingat malaikat bernyanyi dengan sukacita. 
 
2. Holocaust Museum: 
Keputusasaan manusia, sewaktu perkembangan teknologi manusia sedang meledak, sewaktu manusia 
berbahagia bisa membangun surga di dunia ini, seorang gila muncul di Jerman, demi mewakilkan Tuhan 
membangun kerajaan Kristen yang sempurna di dunia ini, harus melenyapkan orang Yahudi. Ideologi 
yang menakutkan ini, bagaimana bisa muncul? Menggunakan teologi [teori alternatif] yang paling 
sempurna, gereja menggantikan orang Yahudi menjadi distributor keselamatan, maka kepercayaan 
mereka menjadi anti-Tuhan, berbahaya bagi manusia. Ditambah dengan kebencian dan ketakutan 
terhadap [hukum Taurat], menetapkan hukum Taurat menjadi momok. Dengan begitu, mereka 
membunuh banyak orang Yahudi, sementara gereja dan umatnya mengira mereka sedang mengikuti 
maksud Tuhan! Seperti Revolusi Kebudayaan Cina, mengapa harus mengusir tuan tanah dan antek 
kapitalis? Karena demi membangun sistem komunis yang sempurna, mereka harus melakukan itu, dan 
juga karena mereka sedang menuruti perintah pimpinan. Mari kita refleksi yang dalam, dengan logika 
kita pikirkan, orang Farisi yang pada waktu itu membunuh Yesus dan orang-orang yang menggunakan 
kekuatan untuk membangun negara ideal mereka, apakah mereka mirip? Bayangkan kalau kita adalah 
satu-satunya juru bicara Tuhan yang benar, yang tidak setuju atau yang tidak mengakui kita, semuanya 
dihancurkan dan dibunuh. Tuhan, kasihilah kebodohan dan arogansi kami! 
 
3. Masada: 
Sejarah yang membuat kita sedih dan susah dilupakan. Ada beberapa ratus orang Yahudi yang rela mati 
dari pada menyerah terhadap tentara Romawi, mereka mati sebagai martir disini. Sejak itu, prajurit 
Israel pasti ada sekali berdoa disini, selamanya tidak akan membiarkan Masada jatuh ke tangan musuh. 
 
4. Laut Mati: 
Penghakiman Sodom (kota dosa dan Lot), isteri Lot melihat kembali (tiang garam) (Kejadian pasal 19). 
Sewaktu mengapung di laut mati, anda bisa merasakan karakter sendiri dan kepercayaan di hadapan 
Tuhan menjadi terang, seperti kita, ada beberapa orang percaya dengan kemampuan mengapung di laut 
mati, beberapa orang tidak bisa melepaskan, jadi mereka tidak bisa mengapung, ini adalah kebiasaan 
dan karakter kehidupan. Sebenarnya kita mengapung di antara Roh Kudus, juga sama situasinya, di laut 
mati kita mesti percaya air laut akan membuat kita mengapung, dalam hidup kita harus percaya 
menyerahkan diri kepada Tuhan; di dalam Roh Kudus, juga mesti ada kepercayaan bisa bersandar 
kepadaNya. Ingat waktu ke laut mati, coba lihat terangnya kepercayaan diri sendiri! 
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5. Kota Jericho: 
Yoshua memimpin orang Israel mengelilingi tembok kota. Dia disini bertemu dengan komandan tentara 
Yehuwa. Hari ini hati anda juga ada Jericho, apakah anda rela untuk melepaskan sepatu, memberikan 
kewenangan Tuhan kepada komandan tentara Yehuwa? Mohon Tuhan memberikan visi untuk 
meningkatkan kepercayaan anda, dan menambah kebijaksanaan, kesabaran dan kerendahan hati. 
Menggunakan roh untuk berperang, supaya kemuliaan kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus disini telah 
menyembuhkan seorang buta, Tuhan mengatakan: Imanmu telah menyelamatkan engkau (Lukas 18: 35-
43). Tuhan juga menyelamatkan seorang kepala pemungut cukai, Zakheus (Lukas 19: 1-10). 
 
6. Gunung Godaan: 
Tempat dimana setan ketiga kalinya menggoda Tuhan Yesus. (Matius 4: 1-11) Hari ini anda juga adalah 
anak Allah, mulut setan apakah ada menggoyah iman dan ketaatan anda terhadap Tuhan? Manusia 
hidup bukan dari makanan saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Janganlah 
engkau mencobai Tuhanmu! Sewaktu menyembah Tuhan, kita harus melayani Dia! Sampai sekarang, 
kata-kata ini bisa membantu kita mencari status sendiri, melawan serangan musuh. 
 
7. Bukit Zaitun: 
Pada hari minggu di jalan palem, sewaktu menyambut Tuhan, bersorak-sorai Hosana sepanjang jalan, 
Hosana, memuji nama Tuhan (Markus 11: 1-11), beberapa hari kemudian, panggilan itu untuk Barabas, 
orang yang mensalibkan Yesus. Sewaktu mimpi indah hancur, semua frustasi, kekecewaan dan perasaan 
ditipu akan berubah menjadi dendam terhadap para pemimpin. (Matius 27: 11-26) Melihat apa yang 
diderita Yesus, rekan-rekan kerja, apakah kalian bisa bayangkan, suatu hari kalian juga akan berjalan di 
Golgotha, apakah tidak ada yang simpati? 
 
8. Gereja Dominus Flevit: 
Tuhan mengapa menangis disitu? (Lukas 19: 41-44) Karena dia melihat kehancuran Yerusalem pada 
tahun 70 BC yang menakutkan. Pada hari ini, Tuhan juga menangis untuk gereja kami yang mempunyai 
Tuhan, karena di dalam tidak ada tempat untuk Dia. Hanya teologi yang paling ortodoks, tetapi sedikit 
orang yang mempelajari Tuhan. Hanya ada tradisi kitab suci, tetapi kehilangan kehidupan dengan Tuhan. 
Yerusalem! Kau sering membunuh nabi, dan menewaskan imam yang datang ke tempatmu. Gereja hari 
ini apakah masih penuh dengan orang yang membunuh anak pemilik kebun, dan menempati kebun 
anggur? Pemilik kebun mau mengutus tentara untuk menghancurkan kita. (Matius 21: 33-45) 
 
9. Taman Getsemani (Matius 26: 36-45): 
Perjalanan Tuhan Yesus yang sulit sebenarnya dimulai dari Getsemani, dikhianati oleh Yudas, membuat 
dia harus menerima hukuman, dan harus disalibkan. Waktu Tuhan merasakan kesulitan begitu besar, di 
hadapan Bapa dengan sungguh-sungguh memohon, meminta kepada Bapa cawan yang pahit ini, tetapi 
Dia mengatakan tidak mengikuti jalanKu, hanya mengikuti jalanMu. Ini adalah contoh doa yang bagus. 
Terakhir waktu Petrus berdiri untuk melindungi Dia, Dia mengatakan cawan yang diberikan BapaKu, 
mengapa Aku tidak minum? Hari ini anda bisa melihat niat baik Allah dibalik penderitaan ini? Anda bisa 
memiliki ketaatan yang nyata kepada lingkungan? Tuhan dikhianati oleh Yudas, bisa dilihat sebagai 
pelaksanaan sebagian dari maksud Tuhan. 
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10. Via Dolorosa: 
Perhentian pertama: Tempat Pilatus menghukum mati Yesus. (Matius 27: 22-26) 
 
Perhentian kedua: Tempat Yesus memikul salib. (Matius 27: 11-26) Salibkan Dia, salibkan Dia, suara 
rakyat lebih keras dari pada keadilan dan hati nurani. 
 
Perhentian ketiga: Karena salib yang dipikul Yesus terlalu berat, pertama kali jatuh, malaikat juga tidak 
bisa ikut campur, Dia ditekan sampai muntah darah. 
 
Perhentian keempat: Yesus bertemu dengan ibunya Maria, dia datang untuk merangkulnya, Dia dengan 
gembira berkata kepadanya: [Lihatlah! Ibu, Aku sedang membuat baru semuanya.] 
 
Perhentian kelima: Simon, orang Kirene, dipaksa untuk memikul salib Yesus. Mengapa memaksa seorang 
Kirene, Simon untuk memikul salib (Markus 15:21), dimana murid Yesus? Waktu Tuhan masuk ke dalam 
kota, muridnya banyak, waktu Tuhan mengalami kesulitan, bahkan Simon Petrus yang paling berani 
tidak berada di sampingnya. Pada hari ini, apakah anda percaya dengan Tuhan karena mau memuliakan 
Dia? Atau karena kasih Dia yang dengan darahnya menebus dosa kita? Apakah anda malu karena Dia? 
 
Perhentian Keenam: Menurut tradisi, Veronica menggunakan sapu tangan untuk menyeka keringat dari 
wajah Yesus. 
 
Perhentian ketujuh: Yesus jatuh untuk kedua kalinya. 
 
Perhentian kedelapan: Yesus menghibur para perempuan yang menangis untuk Dia (Lukas 23: 27-31) 
Para perempuan menangis untuk Dia, tetapi Dia malah menyuruh mereka menangis untuk anak-anak 
sendiri. Karena bencana sudah tidak dapat dihindarkan, kalau anak-anak mereka tidak menerima Roh 
Kudus, tidak ada panduan dari Tuhan, mereka tidak akan bisa menghindar dari bencana yang 
menakutkan ini. Hari ini, apa yang anda taruh di dalam kehidupan anak-anak anda, apakah mereka bisa 
menghindar dari bencana di akhir jaman? 
 
Perhentian kesembilan: Yesus jatuh untuk yang ketiga kalinya. 
 
Perhentian kesepuluh: Baju Yesus dilepaskan, lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaian-Nya. 
(Matius 27:35) 
 
Perhentian kesebelas: Tempat Yesus disalibkan. (Lukas 23: 33-34) Waktu Tuhan disalibkan, kalimat 
pertamanya adalah: [Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.] 
Kalimat ini penuh dengan belas kasihan. Apakah anda bisa mengatakan kata-kata ini kepada orang yang 
menyakiti anda? Apakah melalui kalimat ini, anda dapat merasakan hati Yesus? Hanya Dia yang baik, kita 
semua adalah orang yang jahat, dari kecil hati kita penuh dengan maksud jahat. 
 
Perhentian keduabelas: Tempat Yesus meninggal disalib. (Yohanes 19:30) 
 
Perhentian ketigabelas: Tempat penyimpanan mayat Yesus. 
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Perhentian keempatbelas: Tempat Yesus dikuburkan. (Yohanes 19: 41-42) Kuburan Tuhan yang kosong: 
Kita semua membuang dosa di hidup kita ke dalam kuburan kosong (Lukas 23: 50-53), Tuhan mati demi 
dosa kita dan dimakamkan. 
 
11. Gundukan di taman: 
Mengingat kebangkitan Tuhan. He Is Not Here persekutuan dan nyanyian karena Dia hidup (Matius 28:6). 
Tempat yang paling spesial dan berharga,  di dalam persekutuan bisa bertemu dengan Tuhan yang 
bangkit kembali. Disini menyebarkan injil, memanggil orang, mengadakan perjanjian dengan Tuhan yang 
bangkit kembali adalah yang terbaik. 
 
12. Misteri Temple Mount: 
Temple Mount adalah tempat yang kudus. Ini adalah tempat Abraham mengurbankan anaknya 
(Kejadian 22: 1-19). Juga tempat dimana Tuhan mengutus malaikatNya, juga tempat dimana Tuhan 
mengampuni dosa orang-orang Daud (2Samuel 14: 10-25). Tuhan mengatakan Aku tidak pernah memilih 
satu kuil, Aku hanya memilih ide yang ada di hati hambaKu Daud (2Samuel 7: 1-9), menerima kasih dan 
antusias Dia. Semoga kita bisa seperti Daud mengasihi Tuhan, mengasihi sampai Tuhan memilih ide di 
hati kita. Orang yang bersatu hati dengan Tuhan, pasti akan bisa duduk di sebelah kanan Dia, menikmati 
kekuatan raja dengan Dia (Mazmur 110:1). Ini adalah anugerah Tuhan bagi hambaNya yang setia. 
 
13. Tembok Ratapan (Matius 24: 1-3): 
Ini adalah kuil kedua orang Yahudi, pada tahun 70 BC setelah dihancurkan, Jendral Romawi, Titus 
sengaja meninggalkan empat sisi tembok luar sebagai bukti. Daud mengatakan kuil ini adalah tumpuan 
kaki Tuhan (1Tawarikh 28:2). Bapa setelah pengurbanan Salomo, janji Dia, mata Dia, hati Dia, sering 
berada disini. Karena itu, kalau berdoa disini, akan cepat di dengarkan. (2Tawarikh 7: 14-16) Di seluruh 
dunia hanya di tempat ini, ada janji ini. Karena itu, cobalah tradisi orang Yahudi, meninggalkan keinginan 
anda dengan menggunakan selembar kertas. Karena tulisan kata-kata juga mewakilkan suaramu di 
hadapan Tuhan, ini bukan takhyul! 
 
14. Temple Institute: 
Ini adalah kuil ketiga yang orang Yahudi berharap untuk membangun, tetapi menjadi lembaga, yang 
mengajarkan orang hal-hal yang berhubungan dengan kuil, ada dupa emas dan pakaian imam. Kita bisa 
melihat wajah kuil yang sebenarnya, dari lagu kebangsaan mereka <<Harapan>> kita bisa merasakan, 
hati mereka merasa menyesal karena mereka tidak bisa mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. 
 
15. Gundukan Daud 
Ini bukanlah makam Daud yang sebenarnya, tetapi adalah tugu peringatan untuk orang yang dikubur 
ditempat lain. Disini kita bisa membayangkan prestasi hidup Daud. Dia dengan berani melawan Goliath 
(1Samuel 17: 34-54), dia menurut kepada Tuhan tidak membunuh Saul di dalam gua (1Samuel 24: 1-7). 
Setelah dia menjadi raja, dengan bersyukur mendirikan kuil untuk Tuhan (2Samuel 7: 1-3) Kita bisa pergi 
kesitu untuk menerima kepercayaan dan anugerah Daud. Mohon berkat Tuhan dan semoga Dia 
menggunakan kita seperti dia menggunakan Daud. 
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16. Cenacle: 
Makan malam terakhir dan kehadiran Roh Kudus. Saat makan malam terakhir, Tuhan dikhianati (Markus 
14: 12-16). Pada waktu Pantekosta, Roh Kudus datang seperti api, para rasul berbicara dalam bahasa-
bahasa lain (Kisah Para Rasul 1: 12-14 dan 2: 1-13). Gereja mulai hari itu dilahirkan. Hari ini, apakah anda 
rela menunggu di Yerusalem, untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan dari Roh Kudus? Di dalam 
Cenacle, kami setiap kali berpegangan tangan dan menyanyikan [Roh Kudus Tuhan menyambut 
kedatanganmu] lagu ini, setiap kali merasakan Roh Kudus menyentuh kita, sungguh damai rasanya! 
Kadang bisa merasakan pori-pori tubuh terbuka atau tangan mati rasa! Semoga anda bisa bertemu 
dengan Roh Kudus yang datang ke tempat ini dua ribu tahun yang lalu. Amin! 
 
17. Gereja Saint Peter di Gallicantu 
Mengingat Petrus tiga kali tidak mengenal Tuhan (Lukas 22: 54-62), aku merasa tradisi mengatakan 
Petrus tidak mengenali Tuhan karena takut mati, ada beberapa yang keberatan. Kalau Petrus benar 
takut mati, maka tidak mungkin di Taman Getsemani mengeluarkan pisau untuk melindungi Yesus. Dia 
teteap berani menghadapi banyak prajurit, setelah itu dia tetap mengikuti orang yang menangkap 
Tuhan, masuk ke dalam halaman imam besar. Kalau begitu, mengapa dia tiga kali tidak mengenali Tuhan? 
Sangat sederhana, dia ada rencana lain untuk menyelamatkan Tuhan. Jadi pertama dia tidak boleh 
dikenali oleh orang lain, yang kedua dia tidak boleh mati, artinya mereka demi menyelamatkan Tuhan, 
harus lebih dulu tidak mengenali Tuhan. Mari kita introspeksi sendiri apakah maksud Tuhan ada rencana 
lain. Ini menjelaskan demi menjalankan rencana sendiri, Petrus mengkhianati Tuhan. 
 
18. Joppa 
Petrus di dalam rumah tukang sepatu berdoa menerima visi untuk memberitakan injil kepada bangsa-
bangsa lain, kemudian berkhotbah di rumah Kornelius, dan membaptis dia. Petrus mengatakan: [Tuhan! 
Tidak boleh … ] (Kisah Para Rasul 10: 1-16) Kalian berada di hadapan Tuhan, kalau Dia adalah Tuhan, 
kalian tidak bisa menolak. Semoga kita bisa melayaniNya, mendedikasikan hidup kita untuk Dia, 
menjalankan keinginan Dia. 
 
19. Caesarea: 
Sebuah kota besar yang dibangun oleh raja besar Herodes, pada waktu itu adalah rumah Kornelius 
(Kisah Para Rasul 10:1), Kerajaan Romawi yang besar, dengan raja yang  sangat berkuasa. Akhirnya 
hancur oleh gempa bumi dan tsunami , pada hari ini, kerajaan yang tak tergoyahkan sudah tidak ada. 
Jadi hanyalah negara yang mengikuti Tuhan baru bisa bertahan lama. 
 
20. Gunung Carmel: 
Mukjizat nabi Elia garis api dari langit, membuat orang Israel berteriak Yehuwa adalah Tuhan, dan 
membunuh nabi-nabi Baal (1Raja-Raja 17: 20-40). Hari ini, anda bisa melihat mukjizat yang sekarang 
[Gereja Gunung Carmel], mereka disini memandu umat Tuhan untuk berteriak Yehuwa adalah Tuhan 
(1Raja-Raja 17:39), misi mereka adalah supaya orang Arab dan Yahudi bisa bersama menyembah Tuhan. 
Disini adalah gereja yang dipimpin oleh pendeta Peter Tsukahira, semoga anda bisa bertemu dengan dia. 
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21. Megiddo: 
Kitab suci mencatat, perang akhir jaman akan terjadi di Harmagedon. (Wahyu 16:16) 
 
22. Kaisarea Filipi 
Petrus mengenal anda sebagai umat Kristen, yang adalah anak dari Tuhan abadi. Yesus mengumumkan 
fondasi gereja akan berdiri diatas batu karang ini. Alam maut tidak bisa menguasai Dia (Matius 16: 13-
20). Kemudian di tempat yang sama, Tuhan memaki Petrus, enyahlah iblis, engkau bukan memikirkan 
apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia (Matius 16: 21-23). Kelemahan 
manusia, kadang bukan diluar tetapi di dalam. Kita mengikuti Roh Kudus menabur hidup kekal, yang 
mengikuti nafsu akan menabur kebinasaan (Galatia 6: 7-8). Semoga kita disini bisa seperti Petrus pada 
waktu itu, menerima kunci ke surga. 
 
23. Cana: 
Tempat dimana Yesus merubah air menjadi anggur, adalah tempat Tuhan memberkati pernikahan 
(Yohanes 2: 1-11). Disini suami isteri merenungkan 1 Korintus pasal 13 [cinta sejati], sungguh indah; 
kalau disini bisa memperbaruhi perjanjian pernikahan, sekali lagi menerima berkat pernikahan dari 
Tuhan, sungguh baik sekali! 
 
24. Nazareth: 
Tempat malaikat melaporkan berita bahagia kepada Maria, di ruang Annunciation, datang kesini fokus 
kita adalah merenungkan ketaatan Maria, [Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena 
Allah, Juruselamatku.] (Lukas 1: 46-47), dan ada malaikat Jibril yang menyatakan [Sebab bagi Allah, tidak 
ada yang mustahil.] (Lukas 1:37) 
 
25. Gunung Tabor: 
Disini merenungkan keajaiban Yesus naik ke gunung dan berubah rupa (Matius 17: 1-8), disini Tuhan 
memulihkan kemuliaanNya, bajuNya menjadi putih seperti salju, Musa, Elia bertemu dengan Dia, disini 
Petrus mengeluarkan ide untuk membangun 3 kemah, menjadi tempat tunggu bersama untuk Tuhan 
dan umatNya. Tetapi Tuhan menggunakan awan untuk menutupi semuanya, kemudian mengumumkan, 
inilah Anak yang Kukasihi, dengarkanlah Dia. Benar, kita bisa seperti Petrus, dengan mudah memberikan 
ide kepada Tuhan, tetapi semoga kita bisa mendengar dengan jelas, Yesus Kristus adalah Anak yang Dia 
kasihi, semua harus mendengarkan Dia. Semua tugas gereja yang dilakukan untuk Tuhan, harus dimulai 
dari hati yang taat dan rela mendengar. Semoga kita disini bisa melihat Tuhan yang mulia, seperti yang 
dilihat para murid pada waktu itu. Semoga Dia memberikan anda cahaya yang sama di dalam hati, 
menerima kemuliaan dari dalam keluar, menjalani kehidupan anak cahaya.  
 
[Orang yang bertemu dengan Tuhan] panduan meditasi 
(Semoga melalui kitab suci, anda bisa bertemu dengan Tuhan yang tidak terlihat di tanah suci. Amin!) 
1. Orang yang menderita penyakit kusta bertemu dengan Tuhan, memulihkan martabat, tidak lagi 

kehilangan harga diri. (Lukas 5: 12-14) 
 

2. Orang lumpuh bertemu dengan Tuhan, dosanya diampunin, tubuhnya sehat kembali. (Markus 2: 1-
12) 
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3. Orang cacat yang suka mengeluh, dipinggir kolam Betesda menerima kehidupan baru. (Yohanes 5: 1-
9) 
 

4. Penjahat yang dihukum mati disalib bertemu dengan Tuhan, pada hari itu masuk ke surga! (Lukas 23: 
33-43) 

 

5. Pemungut cukai bertemu dengan Tuhan dan menjadi muridnya, pemungut cukai Lewi kembali ke 
Tuhan! (Lukas 5: 27-32) 

 

6. Kepala pemungut cukai bertemu dengan Tuhan dan menjadi orang miskin, memberikan semua 
miliknya dan mendapatkan kehidupan baru. (Lukas 19: 1-10) 

 

7. Wanita di pinggir sumur menjadi penyebar injil, di pinggir sumur Yakub melihat cahaya dari Tuhan 
Juruselamat. (Yohanes 4: 5-31 dan 39-42) 

 

8. Perempuan yang berbuat zinah menjadi murid yang setia, Maria Magdalena menghindar dari 
kematian dan mendapat kehidupan baru. (Yohanes 8: 1-12) 

 

9. Petrus yang keras menjadi gembala yang lemah lembut, panggilan Tuhan selamanya tidak berubah. 
(Lukas 5: 1-11 dan Yohanes 21: 15-18) 

 

10. Orang Farisi, Salo menjadi martir Paulus, dari pendosa menjadi hamba yang setia. (Kisah Para Rasul 
1:22 dan 1Timotius 1: 12-17) 
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3. Mitos Baptisan Sungai Jordan – Pendeta Huang Chenguang 
 

[Mengikuti jejak kaki Yesus, dibaptis di Sungai Jordan] 
 
Mengenai umat Kristen yang datang ke Israel, dan dibaptis di Sungai Jordan. Pernah ada perdebatan 
teologi yang luas. Tetapi penulis percaya, Tuhan membiarkan umatNya mengikuti jejak Yesus yang 
dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, supaya bisa menerima wahyu yang lebih dalam. Percaya karena kita 
menerima pembenaran oleh iman, bukan karena kelebihan dibaptis sekali atau kurang dibaptis sekali, 
akan mendapatkan lebih banyak kebahagiaan dari Tuhan. Ada yang percaya, kalau kelebihan dibaptis 
sekali bisa kehilangan keselamatan, apakah ini benar … 
 
Menurut pengalamanku sendiri, pembaptisan di Sungai Jordan bisa dilihat sebagai [perjanjian upacara] 
untuk menjadi Elia yang akan datang, dan mengandung arti di bawah ini:  
 
1. Mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan: Pembaptisan Yohanes Pembaptis, adalah 

pembaptisan yang menunjukan pertobatan. Pada waktu itu, Yohanes menerima nama allah untuk 
bertobat, bukan pembaptisan untuk menerima kehidupan baru. Paulus bertemu dengan murid 
Yohanes Pembaptis, mereka belum menerima Roh Kudus (Kisah Para Rasul 19: 1-7). Dia 
mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan (Lukas 1: 16-17), membuat mereka bertobat dan 
mempersiapkan diri menyambut kedatangan kerajaan Tuhan. 

2. Adalah upacara air yang menggenapi seluruh kehendak Allah: Menurut kehidupan Yesus, Dia tidak 
memerlukan upacara air ini (Matius 3: 13-15). Karena itu kita sudah menerima upacara air, menjadi 
bagian dari tubuh Yesus, jadi tidak perlu menerima upacara air ini lagi. Kalau anda sudah dibaptis, ini 
tidak diharuskan. Tetapi ini adalah upacara air untuk umat akhir jaman, yang adalah pembaptisan 
untuk mempersiapkan umat Tuhan. Yohanes melalui pembaptisan mempersiapkan hati manusia, 
menunggu kedatangan kerajaan Tuhan. Hari ini kerajaan Tuhan sudah mau datang, apakah anda 
sudah siap? 

3. Ini adalah perilaku ketaatan yang membuat Tuhan bahagia: Karena Tuhan waktu keluar dari air, 
langit terbuka dan roh Allah seperti merpati turun ke atasNya. Terdengarlah suara dari surga yang 
mengatakan inilah AnakKu Kukasihi, kepadaNya-lah Aku berkenan. (Matius 3: 16-17)  

4. Semua pelayanan Tuhan Yesus bermula dari upacara air ini (Matius 4: 1-17): Kita sungguh melihat 
hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Seperti Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis, mereka bersama 
memberitakan: Bertobatlah, sebab kerajaan Surga sudah dekat (Matius 3:2 dan 4:17). Apakah anda 
sudah siap untuk bertobat? 

5. Apakah anda rela menjadi Elia yang akan datang?  Status sebenarnya Yohanes Pembaptis adalah 
Elia yang akan datang, di dalam buku Maleakhi 4: 5-6, hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya 
dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan Aku datang memukul bumi hingga musnah. 
Hari ini Tuhan sedang mencari dan memanggil Elia yang akan datang. Kalau anda setuju mulai hari 
ini, rela menyebarkan berita yang disebarkan oleh Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus: Bertobatlah, 
sebab kerajaan Surga sudah dekat, apakah kalian rela dari Sungai Jordan mulai masuk kedalam 
pelayanan akhir jaman? Nama Sungai Jordan, diantaranya ada arti laut mati. Apakah anda sudah 
mati melaluinya, kalau belum, mari kita mati (baptis) sekali lagi! 

 
Hamba Tuhan Pendeta Huang Chenguang 

Ditulis dipinggir Sungai Jordan di Israel 
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4. Artikel Tanggapan Pengembala  
 

 
Tahun 2014 adalah selama 57 tahun aku dipanggil untuk menginjil, adalah tahun yang paling 
bersemangat dan paling bersyukur. Melalui perkenalan lewat penatua Jepang Xu Guiying, aku mengenal 
dengan pendeta Huang Chenguang yang diutus oleh Tuhan untuk melakukan misi di Israel. Waktu kami 
berdua sedang berkomunikasi di internet, kami berdua menemukan perasaan roh yang sama, dan visi 
yang sama, yaitu di akhir jaman ini, sesudah injil Tuhan Yesus Kristus disebarkan dari Xian di Cina ke 
Yerusalem, Tuhan Yesus dan semua orang kudus akan datang bersama, mengakhiri perang Harmagedon 
yang terakhir di dunia ini (Wahyu 16:16) dan di dunia yang penuh dosa ini, memulaikan kerajaan seribu 
tahun kebahagiaan yang dikuasai oleh Tuhan Yesus. 
 
Pada suatu pertemuan gereja di tahun 2010, aku sedang beristirahat di siang hari, waktu setengah tidur 
dan setengah terbangun, menerima wahyu dari Roh Kudus: “Injil Tuhan harus disebarkan dari Xian ke 
Gunung Sion, Tuhan akan datang kembali. Ada 3 jalan: 1. Dari negara-negara muslim di Timur Tengah 
(jalur sutera) disebarkan ke Yerusalem, 2. Dari Tibet melalui India dan negara-negara Buddha yang 
lainnya, disebarkan ke Yerusalem, 3. Dari Hainan, Nanning dan negara-negara Asia Tenggara yang 
lainnya (jalur sutera laut, termasuk Negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia) 
disebarkan ke Yerusalem. Mengapa harus menyebarkan injil dari Cina kembali ke Yerusalem? Setelah 
Pantekosta adalah awal gereja Kristen, Yesus memilih murid non-yahudi Paulus, untuk menyebarkan injil 
ke arah barat, dari negara-negara Anglo-Amerika Barat, dan dari benua Amerika disebarkan ke Cina di 
Asia Timur. Tetapi karena pengaruh budaya Konfusianisme, Buddhisme dan Taoisme, agama Kristen 
dikira sebagai agama barat yang invasi Cina maka dihentikan. Setelah Pantekosta, injil melalui murid 
seperti Thomas dan yang lainnya menyebar ke timur, melalui Irak, Iran, Afganistan, India dan negara 
lainnya menuju ke Cina, juga menerima pengaruh budaya Konfusianisme, Buddhisme dan Taoisme, dan 
berhenti di Cina, tidak bisa disebarkan kembali ke Yerusalem. Sekarang waktu sudah tidak banyak lagi, 
hari kedatangan Tuhan Yesus sudah makin dekat, injil harus disebarkan dari Cina ke Yerusalem. Pada 
jaman kita sekarang, Tuhan mau menggunakan umat Kristen Cina untuk menyebarkan injil kembali ke 
Yerusalem, Tuhan pasti mau membangkitkan gereja Kristen di Cina, dan membangkitkan negara yang 
[kuat] dan [kaya], baru ada banyak penginjil dari Cina yang akan diutus keluar, seperti Tuhan yang 
pernah menggunakan negara-negara Kristen di Anglo-Amerika Barat. 
 
Diatas adalah visiku yang sama dengan pendeta Huang. Kemudian pendeta Huang mengundangku untuk 
ikut wisata tanah suci ke Israel dengan umat Kristen Cina, dengan rekan kerja pendeta Huang berwisata 
selama dua minggu, berjalan mengikuti jejak kaki Tuhan Yesus. Setiap pertemuan renungan, selalu ada 
kehadiran Tuhan, mata melihat, tubuh merasakan keajaiban Tuhan, bersaksi bahwa pendeta Huang 
adalah dipilih oleh Tuhan untuk digunakan, diutus ke Israel sebagai penginjil Cina, menjadi pembuka 
jalan untuk umat Kristen Cina yang mau menginjil di Israel, mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus di 
akhir jaman ini, Yohanes Pembaptis hari ini, menjadi [jembatan pelangi] yang menyebarkan injil dari 
Cina kembali ke Yerusalem. 
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Minggu lalu aku menerima surat dari pendeta Huang, dan email tentang buku elektronik [Bersama 
Membangun Jembatan Pelangi ke Israel], dia memintaku untuk menulis [renungan] untuk buku mereka, 
aku membaca dengan teliti sebelum mulai menulis, tetapi karena kami dalam waktu luang mengajar di 
[Mount Carmel Bible College] dan sibuk dengan pekerjaan, sampai sekarang baru selesai membaca 
karya pendeta Huang, sungguh adalah buku yang patut dibaca oleh mereka yang mau menjadi pekerja 
yang digunakan oleh Kristus. Dibawah ini aku memilih tiga karakteristik untuk berbagi: 
 
1. Pendeta Huang memiliki [visi] yang unik - - melayani turis dan orang Cina yang menginjil 
 
Di dalam artikel mereka “Tindakan Awal”, mereka menulis: [Panggilan kita adalah di akhir jaman, suara 
Tuhan yang akan datang kembali, di Israel melayani umat Kristen Cina, memberikan api visi kepada 
mereka. Dengan begitu, kami sekeluarga dipanggil Tuhan untuk melepaskan segalanya di Hong Kong, 
datang ke Israel yang bagi kami seperti padang gurun, menjadi pembuka jalan seperti Yohanes 
Pembaptis dan Yesus]. Yohanes Pembaptis hidup di padang gurun, mempersiapkan jalan untuk Tuhan, 
meluruskan jalanNya, terakhir demi Tuhan, dia mati syahid. Keluarga pendeta Huang besar dan kecil, 
bisa dengan satu hati mereka sekeluarga pindah ke Israel yang besarnya sekitar pulau Taiwan, dikelilingi 
oleh musuh disetiap sudut, setiap hari ada kemungkinan terjadi perang, kalau itu bukan panggilan Tuhan 
yang jelas, mereka mungkin tidak akan pergi. Mereka seperti rasul Paulus menghadapi Raja Agripa yang 
menghakiminya: [Kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat.] (Kisah Para Rasul 
26:19). Orang yang jelas dengan pilihan dan visi Tuhan, baru akan bisa menyelesaikan perintah Tuhan, 
bekerja keras sampai akhir. 
 
2. Pendeta Huang memiliki [kepercayaan] Abraham - - - akan menjadi pemimpin dan berkat bagi Israel 
 
Waktu Abraham dipanggil Tuhan, dia langsung menurut. Pendeta Huang suami isteri setelah jelas 
dengan panggilan Tuhan, pergi ke Israel, mereka sungguh memiliki [kepercayaan] dan [ketaatan] 
Abraham, tetapi juga melalui kesulitan yang mereka tidak pernah rasakan sebelumnya, mereka 
mengatakan: [Terima kasih Tuhan! Dalam enam tahun terakhir ini, Tuhan membuat kita melalui 
kehidupan dengan kepercayaan yang tidak biasa. Sering juga, kita tidak tahu apakah pengeluaran untuk 
hidup bulan depan akan cukup, kadang merasa tertekan juga; tetapi Tuhan pasti akan memimpin kita 
untuk melalui itu semua.] Mereka sekeluarga memegang janji Tuhan dengan erat “Jangan kuatir dengan 
masalah hari esok, karena besok akan ada masalah sendiri. Masalah ini hari cukup ditanggung pada hari 
ini saja.” Kepercayaan mereka sekeluarga, sungguh memberikan kita yang mengikuti Tuhan dorongan 
yang besar. Masih banyak di Israel yang hanya mentaati hukum Musa di perjanjian lama, tidak percaya 
dengan Yesus orang Yahudi, mereka adalah keturunan Abraham, seperti pasir dipinggir pantai yang 
terkena ombak besar ; beberapa orang Yahudi dan non-Yahudi yang percaya dengan penebusan dosa 
Yesus, menjadi keturunan Abraham yang dijanjikan Tuhan (Galatia 3: 27-29), mereka adalah bintang di 
langit yang bersinar untuk Tuhan. Pendeta Huang akan menjadi pemimpin dan berkat untuk orang 
Yahudi yang percaya atau tidak percaya dengan Tuhan. 
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3. Pendeta Huang memiliki [pelayanan] rasul Paulus - - - tidak takut kesulitan, menjadi pekerja yang 
sesuai dengan keinginan Tuhan: 

 
Diantara rasul yang dipilih Yesus ada tiga yang dinamakan rasul yang spesial: rasul Paulus – 
[kepercayaan], yang berkhotbah membuka jalan, dan mendirikan gereja. “Dia bertekad, menyebarkan 
injil di tempat dimana nama Kristus tidak pernah disebutkan.” Sering menderita, mengalami kesulitan, 
tetap tidak menyerah; rasul Petrus – [harapan], dari surat-surat Petrus bisa dilihat. Dia mengatakan: 
“Kita mengikuti janji Dia, berharap kepada langit dan bumi yang baru, ada kebenaran untuk sementara. 
Saudara-saudara yang aku kasihi, kalian mengharapkan hal ini, harus bertekun, supaya tidak tercemar, 
tidak boleh ada cacat, dengan damai bertemu Tuhan.” ; rasul Yohanes – [kasih], dia menulis injil Yohanes 
dan tiga surat, semua berbicara tentang kasih Tuhan dan kasih diantara saudara. Pendeta Huang 
sungguh memiliki tekad melayani seperti Paulus, tidak melanggar visi yang datang dari langit, rela untuk 
bekerja keras, tidak takut kesulitan, mentaati perintah Tuhan, berkhotbah membuka jalan, bagi kami 
yang mengikuti Tuhan, memberikan contoh [dengan iman, maju dengan berani, menyebarkan injil 
Tuhan]. 
 
Setelah aku selesai membaca buku pendeta Huang suami isteri ini, aku melihat tiga karakteristik untuk 
berbagi diatas, bisa menjadi dorongan dan contoh bagi para pekerja yang dipanggil untuk mengikuti 
keinginan Tuhan. Buku ini juga adalah informasi dan petunjuk untuk wisata di Israel, membuat kita lebih 
mengerti  [tempat lahir dan kerja Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta, 
orang yang sempurna di dunia, yang mengubah peradaban manusia]; lebih mengenal yang akan datang 
dengan jumlah yang lebih banyak dari [kerajaan Qin] (Cina) (Yesaya 49:12) sebelum kedatangan Kristus, 
yang akan menginjak tanah di Bukit Zaitun – Israel (Zakaria 14:4). Buku ini sungguh adalah [jembatan 
pelangi] yang melalui tanah suci Israel. 
 

[Pusat Pelayanan Doa Mount Caramel]Pendeta Senior 
[Mount Caramel Bible College] Pendiri Sekolah 
Zeng Fanping di ibukota California, Sacramento 
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Menerima Permintaan 
 
- Aku berharap meminta <<Bersama Membangun Jembatan Pelangi Menuju Israel>>_____buku, dan 

rela untuk melakukan persembahan HKD/USD __________, untuk membantu biaya penerbitan dan 
percetakan buku ini. 

- Aku rela satu kali / setiap bulan melakukan persembahan HKD/USD _________ untuk membantu: 
pendeta Huang sekeluarga melakukan pelayanan di Israel / biaya operasional [Miracle Mission Fund]  
/ _________ rekan kerja. 

- Tanggapan yang lain______________________________________________________________ 
 
Nama: ___________________ (tuan/nyonya/nona) Telepon: ___________________________ 
Alamat Email: ___________________________________________________________________ 
Alamat: _________________________________________________________________________ 
 
(Untuk melindungi privasi, data dan informasi untuk persembahan yang diberikan diatas, adalah hanya 
untuk keperluan internal.) 

 
Silahkan kirim dengan persembahan melalui pos / fax / atau email ke organisasi. 
Cara memberikan persembahan seperti dibawah ini: 
 
- Kalau menggunakan cek, mohon tulis diatas [[Miracle Mission Fund]] 
- Deposit ke rekening bank HSBC dengan nomor rekening untuk HKD: 168-430486-001 atau nomor 

rekening untuk USD: 168-430486-201: 
Bank: THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. 
Alamat: NO.1, QUEEN'S ROAD, CENTRAL, HONG KONG. 
Swift Code: HSBCHKHHHKH 

 
 
 

 Silahkan dicoret yang tidak dipakai 
 
 
 

  



164 
 

Suara Hati Anak-Anak 
 
Waktu aku datang ke Israel, aku belajar banyak hal, ini adalah yang selamanya aku tidak pelajari di Hong 
Kong. Disini, aku bisa menikmati kegiatan mengajar yang sebenarnya, tidak hanya membuatku terus 
berpikir dan bermain, dalam aspek kehidupan, bisa belajar lebih banyak pengetahuan dasar untuk 
bertahan hidup, yang tidak disediakan oleh sistem edukasi Hong Kong. Disini, aku merasa perubahanku 
sangat besar; dari seorang anak laki-laki yang pemalu, berubah menjadi lebih terbuka dengan orang lain. 
Aku berharap bisa meneruskan hidup di Israel, setelah menjadi dewasa, dapat melayani di tentara, dan 
berdoa untuk Israel. 
 
Namaku adalah Suxin, tahun ini umur 12 tahun, bahasa Ibraniku sudah seperti anak Israel dari tahun 
yang sama! Pendeknya, aku mau kasih tahu kalian, aku benar benar suka dengan Israel, pindah kesini 
adalah hal yang sangat baik! Disini, hal-hal yang kita pelajari lebih mudah, mereka memperlakukanku 
sebagai manusia, bukan sebagai mesin belajar. Selain surga, aku lebih memilih hidup di Israel, melebihi 
tempat apapun di dunia ini.  Selamat datang di Israel, kami akan gembira bertemu dengan kalian disini! 
 


