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Apa Kata Orang-orang Tentang Rasul Guillermo 
Maldonado dan Yesus akan Segera Datang ...

Teman saya Rasul Guillermo Maldonado adalah salah satu suara paling 
penting di Amerika dan di luar Amerika. Gairahnya bagi Yesus menular. 
Ia berbicara dengan otoritas besar dan hikmat karena ia sangat menya
dari waktu di mana kita hidup sebagai gereja di dunia ini. Saya sangat 
merekomendasikan hamba Tuhan yang setia ini dan pesan yang diba
wanya bagi kita semua.

—Bill Johnson
Bethel Church, Redding, CA

Penulis banyak buku, termasuk Ketika Surga Menyerbu Bumi dan Cara Hidup

Dalam Yesus akan Segera Datang, Rasul Guillermo Maldonado 
menekankan, “Generasi ini ada di ambang melihat pencurahan Roh 
Kudus yang ter besar dan kebangunan rohani terbesar dalam sejarah. 
Gereja sisa yang tetap beriman pada Tuhan saat ini akan memasuki 
kemuliaan Tuhan … bumi dimulai dengan kemuliaan Tuhan 
bermanifestasi dalam ciptaan, dan akan berakhir dengan kemuliaan 
yang bermanifestasi dalam ber bagai keajaiban supernatural harihari 
terakhir, yang akan Tuhan sing kapkan.” Buku ini menunjukkan kepada 
Anda bagaimana Anda bisa berpartisipasi dalam kebangunan rohani 
terbesar Tuhan dan melihat manifestasi kemuliaanNya selama hari
hari terakhir yang menentukan ini sebelum kedatangan kembali Yesus 
Kristus!

—Paula White-Cain
Paula White Ministries

Penginjil dan Gembala Senior
New Destiny Christian Center, Orlando, FL



Teman saya Rasul Guillermo Maldonado dengan briliannya memper
siap kan Anda untuk menjadi kaum sisa yang tetap beriman kepada Tuhan 
di akhir zaman. Kesudahannya sudah sangat dekat. Waktu hampir habis! 

—Sid Roth

Pembawa acara, It’s Supernatural!

Akhir zaman bukan lagi sudah dekat, tetapi sudah ada atas kita. Bagai
mana kita harus bersikap di harihari terakhir ini untuk menggenapi tuju
an kekal Allah dan memberikan teladan kepada dunia yang sedang men
cari jawaban? Dalam Yesus akan Segera Datang, Rasul Guillermo 
Maldonado menawarkan harapan dan inspirasi dengan otoritas 
apostolik, kejelasan profetik, dan urgensi yang tidak salah lagi.

—Dr. Rod Parsley
Gembala dan Pendiri World Harvest Church, Columbus, OH

Apakah Anda siap? Apakah Anda dipersiapkan untuk apa yang sedang 
datang di harihari terakhir dan di akhir zaman? Frasa Maranatha ada 
di mulut para murid mulamula saat mereka menjalani kehidupan ini 
untuk persiapan selanjutnya. Katakata yang menyengat ini seharusnya 
tidak hanya ada di mulut kita tetapi juga menjadi realita yang hidup di 
dalam hati dan gaya hidup kita. Dalam Yesus akan Segera Datang, 
Rasul Guillermo Maldonado dengan jelas menunjukkan kepada kita 
ba gai mana hidup dalam terang kekekalan selama akhir zaman ini. Setiap 
kita harus memastikan kita siap untuk tindakan terakhir dari kisah 
terbesar yang pernah diceritakan—kedatangan Tuhan Yesus Kristus 
yang kedua kali. Roh dan mempelai perempuan berkata, “Datanglah!” 
Datanglah Tuhan Yesus Kristus kami yang terkasih!

—Dr. James W. Goll
Pendiri, God Encounters Ministries

GOLL Ideation LLC



Yesus akan Segera Datang adalah sebuah buku yang penting. Banyak 
orang bingung tentang kebenaran alkitabiah dasar. Kenyataannya, Yesus 
datang segera sama seperti yang dinyatakan dengan jelas oleh Rasul 
Maldonado. Oleh karena fakta ini, menjangkau dunia bagi Kristus 
adalah salah satu mandat pokok kita. Seseorang tidak bisa membaca 
buku ini tanpa me nemukan hati orang yang menyalanyala bagi jiwa
jiwa yang terhilang dan juga kerinduan akan kedatangan kembali 
Juruselamat kita.

—Cindy Jacobs
Generals International 

Saya suka Guillermo Maldonado dan gairahnya untuk membawa kem
bali kemendesakan kedatangan kembali Kristus sebagai fokus pokok 
gereja. Begitu banyak orang Kristen sibuk dengan tujuan hidup yang se
karang tanpa memerhatikan untuk menghidupi tujuan kekal kita: ber
sama Yesus dimanapun Dia berada. Saat membagikan perspektifnya, 
Guillermo selalu menunjuk kepada kekekalan, dan ini membuat orang
orang memiliki harapan yang lebih besar daripada jika mereka hanya 
mendengar tentang bagaimana menjalani keselamatan mereka di dunia 
yang bergejolak ini. Kita membutuhkan fokus yang lebih tinggi dari ke hi
dupan abadi kita yang memotivasi kita saat ini. Kita juga membutuh kan 
Yesus untuk menjadi pusat dari fokus kekal ini, dan Yesus akan Segera 
Datang membantu membingkai ulang pandangan kita sementara juga 
menun tun kita seperti kompas. Ada begitu banyak perspektif yang ber
beda ten tang bagaimana Yesus akan datang kembali dan akan seperti apa 
keli hatannya hari itu. Bahkan jika perspektif teologis Anda berbeda, saya 
men do rongAnda membaca buku ini untuk mendapatkan gairah baru dan 
hidup dengan pandangan kekekalan dalam kehidupan seharihari Anda.

—Shawn Bolz
Pembawa acara program televisi Translating God 
Pembawa acara podcast Exploring the Prophetic

Penulis Translating God, God Secrets, dan Through the Eyes of Love
www.bolzministries.com 



Benarbenar suatu kehormatan mendukung buku baru Rasul Guillermo 
Maldonado, Yesus akan Segera Datang. Di dalam buku ini, Anda akan 
menemukan kunci-kunci spesifik untuk membuka pengertian Anda
tentang waktu dan musimmusim saat ini. Anda juga akan mendapatkan 
wawasan profetik yang luar biasa tentang tandatanda akhir zaman yang 
ada di sekitar kita. Buku ini akan membantu Anda mencapai stabilitas 
selama guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang kita 
saksikan. Saya mendapat ke hormatan untuk berkeliling bumi selama lebih 
dari lima puluh lima tahun, berbicara ratarata lima kali seminggu. Selama 
tahuntahun ini, saya telah bertemu banyak orang yang saleh. Rasul 
Maldonado adalah salah satu dari orangorang istimewa ini. Saya sangat 
menghormati dan mengagumi dia. Karakter dan integritasnya adalah yang 
terbaik. Saya dengan sepenuh hati merekomendasikan buku yang tepat 
waktu dan penuh inspirasi ini.

—Nabi Bobby Conner
Eagles View Ministries
www.bobbyconner.org

Rasul Guillermo Maldonado telah menulis banyak buku mengenai dasar
dasar kebenaran alkitabiah, kehidupan Kristen yang berkemenangan, bagai
mana memanifestasikan yang supernatural, dan bagaimana kokoh untuk 
tujuan Tuhan saat ini di bumi. Setiap orang Kristen perlu membaca buku 
barunya, Yesus akan Segera Datang. Semua tanda akhir zaman yang 
alkitabiah tentang dunia, Israel, dan gereja sedang mencapai klimaks. 
Dengan mem baca buku ini, Anda akan menemukan bagaimana dipersiapkan 
dengan tepat untuk berekanan dengan Kristus dalam menyelesaikan hal
hal terakhir yang harus digenapi untuk Yesus datang kembali (Kisah Para 
Rasul 3:21). Diberkatilah kau, Guillermo, karena memberikan buku yang 
demikian ber harga untuk dipakai Roh Kudus dalam mempersiapkan gereja 
bagi keda tangan kembali Kristus.

—Bishop Bill Hamon

Christian International ApostolicGlobal Network

Penulis banyak buku, termasuk The Eternal Church, Prophets and 
Personal Prophecy, dan Prophets and the Prophetic Movement 
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K a t a  P e n g a n t a r

K ita sedang hidup di masa yang tidak biasa. Komunitas dan bang sa
bangsa sedang menghadapi keadaan menyedihkan yang mem
bingungkan pikiran manusia. Paulus menulis kepada Timotius, 

“Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar” 
(2 Timotius 3:1). Banyak peristiwa yang membingungkan berlangsung 
pada kecepatan tinggi, dan dunia tidak memiliki jawaban bagi semua di
lema ini. Para ilmuwan dan politisi tidak memiliki solusi karena per soalan 
seperti itu memiliki akar rohani yang hanya bisa dibereskan oleh Allah.

Karena Anda dan saya hidup di tengahtengah masa yang luar biasa 
ini, pertanyaannya bukanlah, “Apa yang terjadi?” melainkan, “Mengapa 
halhal ini terjadi?” Itu terjadi karena Yesus akan segera kembali, dan 
dunia ini sedang menuju puncaknya. Berbagai peristiwa luar biasa yang 
sedang kita lihat tidak terjadi kebetulan. Tuhan sedang melaksanakan 
tujuan dan rencanaNya, yang berkembang menurut rancanganNya 
sendiri. Dan setiap tanda akhir zaman mengindikasikan bahwa keda
tangan Yesus semakin dekat.

Sayangnya, banyak orang di gereja saat ini belum mengakui fakta ini. 
Mereka terutama mengadopsi pola pikir politik, mengandalkan solusi 
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manusia untuk masalah dunia. Akibatnya, mereka kehilangan kero ha
nian mereka. Mereka tidak lagi berfokus pada Yesus Kristus dan kuasa 
Tuhan untuk menyelamatkan, menyembuhkan, dan membebaskan. 
Sebagai orang percaya, kita dimaksudkan untuk “Karena itu, perhati kan-
lah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang 
bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena 
hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usa-
hakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan” (Efesus 5:1517). 

Rasul Guillermo Maldonado adalah salah satu rasul dari milenium 
baru. Dia selalu menjadi yang terdepan dari apa yang terjadi hari ini. Saya 
sangat bersyukur karena Tuhan telah menaruh di hatinya untuk menu
lis buku mengenai akhir zaman ini. Yesus Datang Segera akan mem buka 
mata generasi ini kepada pewahyuan tentang kedatangan Kristus dan 
kepada tandatanda masa kita. 

Bertahuntahun yang lalu, banyak orang menganggap “akhir zaman” 
hanya sebagai doktrin lain dari gereja untuk dipercaya. Namun, hari ini, 
kita tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kedatangan Yesus kedua 
kali bukan sekadar doktrin, melainkan kenyataan. Segala sesuatu yang 
terjadi di bumi dalam persiapan untuk kedatangan Kristus terjadi seba
gaimana yang Yesus katakan akan terjadi. Berbagai peristiwa akhir zaman 
menyingkapkan pekerjaan jahat iblis, keadaan berbahaya umat manu
sia, dan identitas umat sisa yang tetap beriman pada Tuhan.

Saya percaya bahwa saat Anda membaca Yesus akan Segera Datang, 
Anda akan diterangi dengan kebenarankebenaran ini, dan Anda akan 
me ngenali bagian yang Tuhan telah berikan untuk Anda mainkan di 
akhir zaman. Bukalah hati Anda dan bersiaplah untuk dikonfrontasi 
dan diubahkan.

—Rasul Renny McLean
Renny McLean Ministries
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PAnGGilAn unTuK  
MenjADi BAGiAn DARi 
KAuM sisA YAnG TeTAP 
BeRiMAn PADA TuhAn

Untuk waktu yang lama, saya merasakan dalam roh saya bahwa 
waktu kedatangan Yesus semakin dekat. Seperti yang saya jelas
kandiseluruhbukuini,baikfirmanprofetikmaupungerakanRoh

Kudus di tengahtengah kita hari ini menyingkapkan bahwa Kristus 
hampir di depan pintu. Saya bersemangat untuk melayani Tuhan dengan 
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segenap hati saya dan melayani kuasa supernatural dan kemuliaanNya 
di dunia selama waktu yang tersisa.

Saya merasakan desakan untuk menulis buku ini agar semua orang 
bisa melihat tandatanda akhir zaman kemunculan Kristus dan mem
per siapkannya. Meskipun tandatanda akhir zaman dan kedatangan 
kembali Yesus terlihat jelas di dunia jasmani dan rohani, kebanyakan 
orang, termasuk orang Kristen, belum mengenalinya. Buku ini akan 
membukakan: 

• Alasanguncanganjasmanidanrohaniyangbelumpernahterjadi
sebelumnya di dunia kita

• Apayangdiberitahutanda-tandanya(termasukkejadianyangtidak
biasa seperti bulan merah darah) kepada kita

• BagaimanaTuhanbekerjasesuaidenganmusim,zaman,danke-
penuhan waktu. 

• Bagaimanahariraya-harirayaYahudimenunjukpadamasa-masa
manusia, secara akurat menunjukkan kepada kita jadwal waktu 
Tuhan

• Tanda-tandadanjanjialkitabiahmanayangakansegeradigenapi
• PenghakimanyangTuhanbawakebumi

Nubuatannubuatan akhir zaman yang alkitabiah berbicara ten
tang pengikut setia Yesus yang disebut “umat sisa.” Ini adalah orang
orang percaya yang siap untuk harihari terakhir dan kedatangan kem
bali Yesus. Namun, Alkitab juga berbicara tentang orangorang yang tidak 
siap bagi kedatanganNya atau menjauh dari iman mereka sebelumnya. 

Saya ingin menanyakan pertanyaan yang sangat penting ini kepada 
Anda: nubuatan mana yang akan Anda genapi? Apakah Anda bagian dari 
umat sisa di akhir zaman?

Yesus Datang Segera akan membantu Anda yakin bahwa Anda ada
lah bagian dari umat sisa Allah. Saya berdoa agar semua orang Kristen 
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akan kembali kepada kasih mulamula mereka (Wahyu 2:4) dan meng
komitmenkan diri mereka kembali kepada Bapa surgawi mereka selama 
masa ini. Roh Kudus sedang mengungkapkan tujuan harihari terakhir 
Tuhan sekarang. Kita harus tahu bagaimana menerima pewahyuan dan 
pengetahuan profetik yang sangat penting yang Ia ingin bagikan kepada 
umatNya. Ketika kita memiliki pengetahuan yang disingkapkan ini, kita 
bisa mengerti waktu dan bersiap untuk rencana terakhir Tuhan bagi 
bumi.

Lewat buku ini, saya ingin sungguhsungguh menantang Anda 
untuk memeriksa hidup dan iman Anda. Saya percaya masa depan rohani 
Anda sedang dipertaruhkan. Tetapi saya juga ingin meyakinkan Anda 
bahwa, di akhir zaman ini, Anda tidak perlu takut, putus asa, atau ter
ganggu. Sebaliknya, Anda dapat mengetahui posisi Anda yang sebenar
nya di dalam Tuhan sebelum Kristus muncul. Anda bisa dipersiapkan 
de ngan penuh sukacita, menyaksikan dan menunggu dalam pengharapan, 
dengan mata rohani terbuka.

Tuhan bermaksud agar gereja menjadi komunitas harapan, keba
ngunan, dan kuasa supernatural di tengahtengah masa kelam di dunia 
kita. Orangorang harus datang kepada Tuhan untuk mendapatkan 
jawaban yang hanya Dia bisa berikan, dan gereja harus siap untuk mem
berikan jawaban tersebut. Saya mendorong Anda untuk hidup dalam 
kehendak Tuhan yang sempurna bagi hidup Anda, mengenali masa, dan 
berpartisipasi dalam tujuan akhir zaman supernaturalNya!

“Ya, Aku datang segera!” Amin, datanglah, Tuhan Yesus!

—Wahyu 22:20
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MenGeTAhui MAsA  
DAn MusiM

Tuhan sering mendorong perubahan yang diperlukan dalam hidup 
kita dengan menuntun kita untuk mengajukan pertanyaanperta
nyaan penting. Belakangan ini, kita mengalami berbagai peristiwa 

yang meresahkan—kemunculan cepat virus korona, dengan segala 
dampak medis, ekonomi, dan pemerintahnya; berbagai gangguan di ling
kunganfisikkita,sepertibadaihebatdangletseryangmencair;ketidak-
pastian dan kerusuhan politik; dan masih banyak lagi. Kita perlu me
nanyakan pada diri sendiri pertanyaanpertanyaan seperti ini:
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• Apayangsedangterjadididuniakita?
• Apakahadahubunganantaraduniarohanidanfenomenaalamyang

kita lihat sedang terjadi? 
• DimanakitahariinipadajadwalwaktuTuhanuntukakhirzaman

dan kedatangan kembali Yesus Kristus? 
• ApayangperlukitaketahuitentangagendaTuhanbagigereja,bang-

sa Israel, dan dunia pada umumnya selama harihari terakhir? 
• Musimrohanimanakahyangsedangdilaluigerejasaatini—dan

musim apa yang akan datang? Apakah gereja siap menghadapi mu
simmusim ini? 

• JikakedatanganYesusyangkeduakalisudahdekat,apayangharus
dilakukan orang percaya sekarang untuk mempersiapkan peristi
wa penting ini?

Saya meminta Anda untuk mempertimbangkan dengan serius per
tanyaanpertanyaan ini dan bergabung dengan saya untuk menemukan 
jawabannya. Tuhan bergerak dengan cara yang belum pernah terjadi 
sebelumnya hari ini. Sekarang bukan saatnya kita hanya dudukduduk 
di pinggir lapangan dan menonton. Tubuh Kristus—dan setiap orang 
percaya—memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam 
apa yang sedang terjadi dan akan terjadi di dunia kita. Tetapi untuk me
laksanakan peran ini, kita harus lebih dulu membereskan satu masalah 
yang mendalam dan mengganggu di dalam gereja.

KuRAnG PenGeTAhuAn YAnG DisinGKAPKAn DAn 
nuBuATAn
Gereja saat ini memiliki banyak kekurangan, tetapi lebih dari itu, gereja 
kurang pengetahuan yang disingkapkan dan pengertian tentang nubu
at an. Di masamasa ini, hidup dalam ketidaktahuan seperti itu sangat 
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berbahaya. Tuhan mengatakan sesuatu ribuan tahun yang lalu melalui 
nabi Hosea yang relevan dengan kita saat ini: “Umat-Ku binasa karena 
kurang pengetahuan” (Hosea 4:6, NKJV).

Sungguh mengkhawatirkan bagaimana gereja sama sekali tidak tahu 
tujuan akhir zaman Allah karena tidak adanya pewahyuan dan nubu
atan. Orangorang berjalan membabi buta padahal mereka sangat mem
butuhkan penglihatan rohani. Banyak orang percaya tidak siap untuk 
apa yang akan datang. Mereka tidak mengenali musim rohani di mana 
Tuhan bekerja. Mereka seperti gadis bodoh dalam perumpamaan Yesus 
yang tertidur ketika menunggu pengantin lakilaki dan lupa memasti
kan mereka memiliki cukup minyak di pelita mereka. Akibatnya, mereka 
tidak boleh masuk ke pesta pernikahan itu. (Lihat Matius 25:113.) Kita 
harus bangun, memastikan “pelita” kita terisi penuh dengan minyak, 
dan siap untuk Pengantin lakilaki kita ketika Ia datang!

PeRlunYA PewAhYuAn ROhAni
Masamasa dan musimmusim di bumi kita diatur oleh hukum alam. Kita 
sudah biasa dengannya karena merupakan bagian dari dunia di sekeli
ling kita. Kita mengenalinya dengan indra jasmani kita atau tahu tentang
nya lewat berbagai penemuan di bidang sains, yang sudah sangat maju. 
Namun, ada musimmusim supernatural dalam alam ilahi yang hanya 
bisa kita kenali melalui pewahyuan rohani. Banyak peristiwa dan keja
dian saat ini yang berhubungan dengan alam rohani. Jadi, kita tidak bisa 
memahaminya tanpa ketajaman dari Roh Kudus. Ini adalah harihari di 
mana kita membutuhkan pengetahuan yang disingkapkan lebih dari
pada akal sehat, yang dibatasi oleh apa yang bisa kita lihat dan dengar 
dialamfisik.Tanpapengetahuanyangdisingkapkan,kitatidakbisaber-
fungsi dalam yang “sekarang” dari Tuhan—yaitu segala sesuatu yang 
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sedang Ia lakukan dan rencanakan hari ini. Lewat pewahyuan, kita me
nemukan yang “sekarang” dari Tuhan. 

Kita sering mendengar perkataan “sejarah mengulang dirinya sen
diri.” Namun, di masa kita, sepertinya tidak ada referensi sejarah untuk 
membantu menjelaskan beberapa peristiwa yang sedang terjadi. Kita 
telah memasuki periode manifestasi yang tidak biasa dan tibatiba yang 
tidak memiliki orientasi sebelumnya. Oleh karena itu, manusia alami 
tidak bisa meramalkan peristiwaperistiwa ini atau meramalkan bagai
mana itu akan terungkap. Kita mungkin bisa menggambarkannya saat 
itu terjadi, tetapi maknanya tetap tidak jelas bagi kita. Hanya mereka yang 
memiliki pewahyuan Roh Kudus yang bisa memahami implikasinya. 
“Ka rena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semua-
nya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam ke-
benaran yang telah kamu terima” (2 Petrus 1:12).

TiGA TinGKAT PenGeTAhuAn ROhAni
Alkitab memberikan kita tiga tingkat pengetahuan: dasar, pewahyuan, 
dan nubuatan. Meskipun ketiganya melayani tujuan yang berbeda, ma
singmasingnya merupakan bagian yang penting dari komunikasi pro
fetik yang Tuhan berikan bagi umatNya dan dunia.

Pengetahuan Dasar
Tuhan memberikan kita pengetahuan rohani dasar lewat berbagai peng
ajarandancontohdalamfirmanyangtertulis,Alkitab.Alkitabadalah
catatan hubungan perjanjian Allah dengan umatNya di sepanjang seja
rah, penyingkapan rencanaNya untuk menebus dunia melalui Yesus 
Kristus, Sang Mesias, dan instruksiinstruksiNya yang jelas tentang 
bagaimana kita harus menjalani hidup kita dalam kasih, hormat, dan 
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ketaatan kepada Dia. Alkitab juga berisi nubuatan, yang saya bahas de
nganjudul“PengetahuanProfetik”dibawah.Melaluifirman,RohKudus
terusmenerus berbicara kepada kita tentang intisari sifat, kehendak, 
dan caracara Tuhan. 

Pengetahuan Pewahyuan
Pengetahuan pewahyuan mengungkapkan lebih banyak lagi misteri 
Tuhan. Roh Allah mengangkat tirai dari realitas rohani sehingga kita 
bisa melihat tujuan dan aktivitas ilahiNya saat ini, yang tersembunyi 
dari pikiran manusia yang alami atau yang jatuh. Rasul Paulus tidak per
nah berhenti berdoa agar orangorang percaya di dalam gereja yang telah 
ia dirikan akan hidup sesuai dengan pengetahuan yang disingkapkan: 
“dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang 
mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu Roh hikmat dan wahyu un tuk 
mengenal Dia dengan benar” (Efesus 1:17).

Ada dua kata Yunani yang penting berkaitan dengan menerima 
pewahyuan dari Tuhan: Logos dan rhema. Kedua istilah itu mengacu 
pada pengetahuan dan hikmat dari Tuhan, tetapi dalam caracara yang 
berbeda.LogosadalahfirmanTuhanyangtertulis,yang,dariKejadian
sampai Wahyu, diinspirasi oleh Roh Kudus. Rhema adalah perkataan 
dariTuhanuntukhariini,untuksatusituasispesifik.Perkataanrhema 
akan selalu selaras dengan perkataan Logos. Tidak pernah akan berten
tangan. Satu contoh perkataan rhema adalah ketika Roh Kudus mem
buatfirmanyangtertulismenjadihidupartinyabagikita,denganpe-
nerapan untuk keadaan kita saat ini. Contoh lainnya adalah perkataan 
profetik yang diberikan melalui Roh untuk orangorang percaya atau 
gereja.

Apa yang Roh katakan kepada kita sekarang? Apa yang kita perlu 
ketahui sekarang untuk mengikut dan melayani Tuhan? Roh Kudus 
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terusberbicaramelaluifirmanyangtertulis,tetapiIajugamembawa
pewahyuan tambahan ke hati anakanak Tuhan yang mendengar suara
Nya. Bapa mengirim Roh untuk tujuan ini (Lihat Yohanes 14:26.) Ba
nyak teolog tidak mengerti kebenaran ini; mereka percaya bahwa semua 
yang Tuhan ingin katakan kepada kita tercatat dalam Alkitab. 

Yesus menggenapi semua nubuatan Alkitab tentang Mesias, dan 
kita memiliki catatan yang tertulis dalam Perjanjian Baru tentang hidup 
dan pengajaranNya. Namun, Alkitab memberitahu kita bahwa Ia me
lakukan banyak hal lainnya yang tidak tertulis. “Masih banyak hal-hal 
lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus di-
tuliskan satu per satu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua 
kitab yang harus ditulis itu” (Yohanes 21:25). Saya percaya bahwa hanya 
benih dari kebenarankebenaran lain yang Yesus katakan dan tunjuk
kan inilah yang tersisa, tetapi sekarang Roh Kudus menyingkapkan dan 
membukanya bagi kita, serta kebenaran lain yang sebelumnya tersem
bunyi. Sekali lagi, bukti bahwa pewahyuanpewahyuan baru ini asli dan 
berasal dari Tuhan adalah bahwa itu tidak pernah bertentangan dengan 
firmanyangtertulis.

Jadi, pewahyuan adalah aspek nubuatan “yang sekarang”; ini ada
lah Tuhan memberitahu kita apa yang sedang Ia lakukan hari ini. Tentu
nya, jika bukan sekarang, itu bukan pewahyuan. Pewahyuanlah yang 
mem buat King Jesus Ministry tetap relevan bagi gereja dan dunia, se
lalu di garis depan gerakan supernatural Tuhan. Untuk menerima pe wah
yuan ini, kita perlu terusmenerus mencari Tuhan dan menundukkan 
kehendak kita kepada Dia. Hasilnya, realitas rohani telah terbuka yang 
sebelumnya tidak terbuka bagi kita. Hal yang sama bisa terjadi dalam 
hidup, gereja, dan pelayanan Anda.
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Tujuan pengetahuan yang disingkapkan adalah untuk 
membukakan mata rohani dan pengertian kita 
sehingga kita menyadari kebenaran-kebenaran dan 
informasi yang Tuhan ingin berikan kepada kita 
dalam yang sekarang.

Pengetahuan Profetik
Tingkat ketiga, pengetahuan profetik, mengacu pada nubuatan yang 
termuatdalamAlkitab.Meskipunadaberbagaidefinisiyangberbeda
tentang kata nubuatan, saya sedang memakainya dalam pengertian pre
diksi tentang masa depan. Alkitab memberitahu kita bahwa “kesaksian 
Yesus adalah roh nubuat” (Wahyu 19:10). “Roh nubuatan” dari Allahlah 
yang menyatakan masa depan; Ini bisa menjadi prediksi tentang sese
orang, tempat, atau hal. Tuhan itu kekal, dan Ia bisa menyingkapkan ke
pada kita apa yang akan terjadi di masa depan. “Dan keempat makhluk 
itu … tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam: ‘Kudus, 
ku dus, kuduslah Tuhan Allah, Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang 
ada dan yang akan datang’” (Wahyu 4:8).

Saya ingin menekankan kembali bahwa mengerti nubuatannu bu
atan dalam Alkitab adalah salah satu kebutuhan utama gereja saat ini, 
khususnya jika kita ingin relevan dalam pelayanan kita kepada dunia. 
Jika kita tidak tahu nubuatan, kita tidak akan bisa memahami apa yang 
sedang terjadi dalam alam rohani. Bukannya memiliki pengetahuan ten
tang nubuatan yang alkitabiah, gereja malah banyak berspekulasi dan 
berproyeksi, yang hanyalah produk dari pengumpulankecerdasan ma
nusia. Para pengajar dan pengkhotbah tertentu ingin memprediksi masa 
depan dengan menggunakan sesuatu di masa lalu yang bisa dijadikan 
contoh. Tetapi sekali lagi, metode itu tidak akan berhasil dalam yang 
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sekarang dari Tuhan karena apa yang sedang kita alami hari ini tidak 
ada bandingannya dalam sejarah.

“Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke 
negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berang kat 
dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui” (Ibrani 11:8). Kita tidak bisa 
menggunakan iman untuk masa depan sebelum menerima beberapa 
pandangan ke depan atau pengetahuan yang disingkapkan sebelumnya 
dari Allah. Iman kepadaNya untuk peristiwaperistiwa yang akan datang 
lahir dari nubuatan; datang dari mengetahui apa yang akan terjadi se be
lum itu terjadi. “Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harap-
kan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat” (ayat 1).

Tujuan nubuatan adalah untuk menyingkapkan masa 
depan sehingga kita bisa bersiap untuk apa yang 
akan datang.

Itu artinya ketika kita memiliki pengetahuan yang disingkapkan ini, 
kita segera siap, dan kita juga menaati apa yang Tuhan sudah singkapkan 
kepada kita. Contohnya, pekerjaan saya sebagai seorang rasul adalah 
untuk mempersiapkan mempelai perempuan, gereja, untuk kedatang
an Anak Allah yang kedua kali. Saya melakukan ini dengan pewahyuan 
dannubuatanyangdiberikanolehfirmanyangtertulisdansuaraRoh
Kudus, yang menuntun saya dan mengantisipasi semua yang saya bu
tuhkan untuk memenuhi tugas ini.

Yesus akan datang kembali, seperti yang Dia janjikan! (Lihat, con
tohnya,Yohanes14:3).JikakitamemerhatikanfirmanTuhan,kitatahu
inibenarkarenakitamemercayaifirmandanpewahyuanRohKudus.
Oleh karena itu, kita mengharapkan kedatanganNya kembali. Tetapi 
dunia tidak memiliki pengetahuan rohani yang disingkapkan ini. Itu
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lah sebabnya ada suatu kebutuhan yang besar akan nubuatan hari ini 
untuk menginformasikan setiap bidang masyarakat: gereja, keluarga, 
pemerintah, bisnis, pendidikan, sains, dan banyak lagi.

Beberapa pengkhotbah dan pengajar Alkitab menyangkal atau 
menolak pribadi Roh Kudus dan pekerjaanNya di tengahtengah umat 
Allah hari ini. Akibatnya, mereka tidak memiliki jalan untuk mema
hami tandatanda zaman, baik yang terjadi di masa kini maupun yang 
akan datang. Saya ingin memberitahu ini kepada Anda: tidak mungkin 
mengetahui kehendak Allah untuk saat ini tanpa Roh Kudus. Kita bisa 
tahukehendakumumAllahmelaluifirman-Nyayangtertulis,tetapikita
tidakbisamengertifirmanprofetikyangtepatberhubungandengan
yang sekarang. 

sementara rhema adalah pewahyuan untuk yang 
sekarang, nubuatan adalah perkataan untuk masa 
depan.

Kita harus ingat bahwa jika kita tidak menerima pewahyuan Allah 
dan mengerti nubuatan, kita akan bergumul untuk hidup benar dan me
layani orang lain dalam pelayanan selama masamasa penting ini. Saya 
percaya bahwa jika kita, sebagai orang Kristen, benarbenar mengerti 
musim di mana kita hidup, kita tidak akan putus asa atau teralihkan oleh 
berbagai aktivitas yang tidak memiliki nilai rohani yang nyata dan yang 
kita tidak pernah dipanggil untuk lakukan. Orangorang tertentu per
caya bahwa jika nubuatan nyata, itu berlaku untuk orang lain tetapi tidak 
untuk mereka. Bukan kehendak Tuhan bagi kita untuk merabaraba 
ataumenerapkanfirman-Nyadengancaraapapunyangkitainginkan,
melainkan agar kita mengerti nubuatan yang telah Dia berikan kepada 
kita,dituntunolehfirmandanRoh-Nya.
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PelAYAnAn nABi DAn RAsul
Pewahyuan dan nubuatan adalah dua jenis pengurapan dari Roh Kudus 
yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang kedua 
kali. Nabinabi Perjanjian Lama mempersiapkan jalan bagi kedatangan 
Yesus yang pertama kali, dan para rasul dan nabi di gereja hari ini akan 
membantu mempersiapkan jalan bagi kedatanganNya yang kedua 
kali. Mereka akan menyingkapkan kebenarankebenaran dasar dari 
Tuhan, sama seperti para rasul dan nabi di abad pertama membantu 
gereja mulamula untuk mengerti kepenuhan injil: “yang pada zaman 
angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak ma nu-
sia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan 
nabi-nabi-Nya yang kudus” (Efesus 3:5). 

Sayangnya, selama berabadabad, pelayanan rasul dan nabi, pada 
dasarnya, hilang dari kehidupan seharihari gereja, dan, bersama dengan
nya, karunia unik mereka, yang disediakan Tuhan untuk membangun 
umatNya. Tuhan telah memberikan kepada para rasul dan nabi kemam
puan untuk menafsirkan waktu dan musim di mana kita hidup, dan kita 
membutuhkannya sama seperti pelayanan gereja lainnya. Tanpanya, kita 
tidak bisa memahami misteri dan nasihat Tuhan, yang akan tetap ter
sembunyi. 

Belakangan ini, Roh Kudus telah memulihkan kedua pelayanan ini 
di dalam tubuh Kristus. Rasul dan nabi berkumpul sebagai suara yang 
bersatu di bumi, sebagai kumpulan yang mempersiapkan jalan Tuhan. 
Para nabi zaman dulu melambangkan kemuliaan pertama, dan para rasul 
serta nabi zaman sekarang melambangkan kemuliaan akhir. Roh Kudus 
mengangkat suara apostolik dan profetik untuk mengumumkan keda
tangan Yesus Kristus, membawa pewahyuan kepada orangorang per
caya dan mempersiapkan mereka untuk menjadi umat sisa yang akan 
mengantar kedatanganNya.
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APA YAnG MeMBuAT nuBuATAn sAh?
Nubuatan pewahyuan bukanlah sembarang kata yang memprediksi 
masa depan. Kita harus berhatihati karena banyak suara yang muncul 
hari ini yang membawa kebingungan dan ketidakpercayaan di antara 
orangorang percaya dan orangorang di dunia. Untuk sebuah nubuatan 
sah, itu harus benarbenar datang dari Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa 
tahu bahwa sesuatu yang kita dengar benarbenar berasal dari Dia? Ada 
tiga dasar yang tak terbantahkan untuk mengenali kata nubuatan yang 
benar: Alkitab, Roh Kudus, dan hari raya Tuhan.

1. Alkitab
KitatahubahwafirmanTuhanbelumdigenapiseluruhnya,yangmem-
buatAlkitabterusbersifatprofetik.Kapanpunnubuatandalamfirman
digenapi, aspek itu dalam Alkitab menjadi sejarah. “Dengan demikian 
kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para 
nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti 
mem perhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar 
menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu” (2 Petrus 
1:19). Oleh karena itu, jika semua nubuatan dalam Alkitab sudah digenapi, 
kita hanya akan membaca buku sejarah. 

Aspek profetik Alkitab ada kaitannya dengan janjijanji dan nu
buatannubuatan Allah untuk masa depan. Segala sesuatu yang diberi
takan oleh Alkitab yang belum digenapi adalah sesuatu yang harus kita 
harapkan dan cari. Jika kita tidak terbuka pada nubuatan, kita sedang 
mengatakan bahwa tidak ada pekerjaan Tuhan yang tersisa untuk dilihat. 
Kita tidak boleh meremehkan nubuatan Alkitab atau nubuatan yang 
diberikan oleh Roh Kudus hari ini. (Lihat 1 Tesalonika 5:20).

Orangorang di gereja tampaknya terusmenerus terpecah antara 
Tuhan sejarah versus Tuhan masa kini, melupakan bahwa Dia “yang 
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sudah ada dan yang ada dan yang akan datang” (Wahyu 4:8). Jika sese
orang membaca Alkitab sebagai buku sejarah saja, mereka akan me
nyimpulkan bahwa tidak akan ada kedatangan Yesus Kristus yang kedua 
kali. Ada banyak pengkhotbah yang tidak percaya pada kedatangan yang 
kedua kali. Namun, ini artinya mereka juga tidak percaya pada kesak
sian Yesus, yang mati, bangkit kembali, dan akan datang, karena Yesus 
sendiri berkata, “Sesungguhnya Aku datang segera. Berbahagialah orang 
yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini!” (Wahyu 22:7). 

Kita bisa tahu bahwa sebuah nubuatan berasal dari Tuhan jika itu 
meneguhkan kedatangan Kristus yang kedua kali sementara memenuhi 
ujian alkitabiah lainnya tentang keaslian (lihat, contohnya, 1 Yohanes 
4:13) dan menantang gereja untuk bersiap. Tuhan masih berbicara, dan 
bagian penting dari apa yang telah Dia nubuatkan di dalam Alkitab masih 
harus dilihat dan digenapi.

Ketika kita tidak tahu firman Tuhan, kita tidak 
memiliki dasar untuk menilai nubuatan.

2. Roh Kudus
Roh Kudus menyingkapkan “hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah” 
(1 Korintus 2:10) dan mengerjakan maksud semula Allah. “Tetapi apabila 
Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam selu-
ruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, 
tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya 
dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang” (Yohanes 
16:13). Roh sedang menyingkapkan misterimisteri akhir zaman sekarang 
lebih daripada sebelumnya. Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa 
tanpa pewahyuan Roh Kudus, kita tidak bisa memiliki tuntunan yang 
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jelas tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. 
Dan tanpa Roh Kudus sendiri, kita tidak akan memiliki pewahyuan ten
tang tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Akan kelihatan segala sesuatu 
yang terjadi di hidup kita dan di dunia hanyalah kebetulan belaka.

Kita perlu mengerti bahwa dalam hubungan kita dengan Tuhan, 
segala sesuatu dimulai dengan “sejak semula.” Ia menentukan sejak 
se mula rencanarencanaNya bagi bumi, “yang memberitahukan dari 
mulanya hal yang kemudian” (Yesaya 46:10). Ia menentukan sejak semula 
untuk kita “menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya” (Roma 8:29). Ia 
menentukan kita sejak semula “untuk melakukan pekerjaan baik, yang 
dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya” 
(Efesus 2:10). Jadi, takdir kita bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. 
Tuhan telah menetapkan segala sesuatu sejak awal. “Dan tuliskanlah 
kepada malaikat jemaat di Filadelfia: Inilah firman dari Yang Kudus, Yang 
Benar, yang memegang kunci Daud; apabila Ia membuka, tidak ada yang 
dapat menutup; apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka” 
(Wahyu 3:7). 

Kita membutuhkan pewahyuan Roh Kudus untuk mengerti mak
sud dan tujuan hidup kita dan berjalan di dalamnya. Hanya dengan begitu 
kita bisa menemukan makna dari apa yang terjadi di sekitar kita. Jika 
Anda anak Tuhan, apapun yang sedang Anda alami saat ini bukanlah 
suatu kebetulan. Semuanya tidak terjadi “hanya karena,” tanpa sebuah 
alasan. Itu berkaitan langsung dengan tujuan yang Tuhan miliki bagi 
Anda, dan dirancang untuk menolong Anda menjadi lebih kuat di dalam 
Dia. Oleh karena itu, tidak peduli situasinya, pujilah Tuhan. Saat Anda 
memuji Dia, Dia akan bekerja untuk membuat semuanya berakhir 
dengan baik. 
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3. Hari Raya Tuhan
Hari rayahari raya Tuhan yang disebutkan di dalam Alkitab memam
pukan kita untuk mengenali nubuatan yang sejati dengan menunjukkan 
kepada kita jadwal waktu Tuhan di harihari terakhir. Salah satu kata 
Ibrani untuk “hari raya” adalah moed, yang artinya “suatu penetapan,” 
atau “waktu atau musim yang tetap.” Ini adalah kata yang diterjemahkan 
sebagai “hari raya” di ayat pertama perikop berikut ini:

Itulah hari-hari raya yang ditetapkan TUHAN … Akan tetapi pada hari 
yang kelima belas bulan yang ketujuh itu pada waktu mengumpulkan 
hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi TUHAN tujuh 
hari lamanya; pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh 
dan juga pada hari yang kedelapan harus ada perhentian penuh. Pada 
hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-
pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting 
dari pohon-pohon yang rimbun dan dari pohon-pohon gandarusa dan 
kamu harus bersukaria di hadapan TUHAN, Allahmu, tujuh hari lama-
nya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi TUHAN tujuh 
hari lamanya dalam setahun; itulah suatu ketetapan untuk selama-
lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ketujuh kamu 
harus merayakannya.

—Imamat 23:37, 39-41

Sayangnya, di banyak gereja, doktrin yang dikenal sebagai dispen-
sa sio nalisme telah menggantikan pewahyuan hari rayahari raya Tuhan 
sebagai indikator jadwal waktu harihari terakhir Tuhan. Banyak per
guruan tinggi dan universitas Kristen mengajarkan dispensasionalisme. 
“Dispensasi”telahdidefinisikansebagai“periodewaktudimanamanusia
diuji sehubungan dengan ketaatan pada beberapa pewahyuan khusus 
tentang kehendak Allah.”1
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Dalam dispensasionalisme, para penafsir Alkitab menggambarkan 
berbagai tahap atau periode waktu (seringkali tujuh) dalam rencana 
Allah bagi umat manusia. Namun, tidak jelas kapan periode ini dimulai 
atau berakhir. Oleh karena itu, jika kita mengadopsi cara berpikir ini, kita 
tidak bisa memiliki pengetahuan yang memadai tentang waktu dan 
musim Tuhan. Hari rayahari raya memang memberi kita pengetahuan 
ini. Dispensasi adalah konstruksi buatan manusia yang dikembangkan 
para penafsir Alkitab untuk mencoba lebih memahami sejarah pene
busan. Namun, Tuhan sendiri yang menetapkan hari rayahari raya 
Tuhan, dan oleh karena itu tepat dalam menyingkapkan waktu dan 
musim. 

hari raya-hari raya Tuhan menyingkapkan masa-
masa Tuhan.

Orangorang Yahudi percaya berbagai peristiwa besar dalam seja
rah ditandai oleh waktu hari rayahari raya. Contohnya, mereka mem
peringati “hari lahir dunia,” hari penciptaan Adam dan Hawa, pada 
Rosh Hashanah, yang juga merupakan Tahun Baru Yahudi. Tuhan mem
berikan hukum kepada Musa di Gunung Sinai pada saat Pentakosta. 
Pe ristiwaperistiwa besar dalam penebusan umat manusia oleh Kristus 
terkait dengan tiga hari raya utama: Paskah, Pentakosta, dan Pondok 
Daun. Yesus harus mati selama hari raya Paskah. Dia tidak bisa mati 
kapan pun karena Dia adalah Anak Domba korban yang diberikan untuk 
dosa seluruh dunia. Pencurahan Roh, yang menurut Yesus akan dikirim 
Bapa di dalam namaNya, terjadi pada hari Pentakosta. Dan hari raya 
Pondok Daun berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali.

Selama berabadabad, musuh telah bekerja dalam berbagai cara 
un tuk mencegah umat Tuhan mengenali masamasa rohani. Ia telah 
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merampas pola Tuhan untuk membawa kebingungan. Di antara halhal 
lainnya, dia telah mengubah kalender yang digunakan manusia untuk 
menandai waktu di bumi. Daniel mengantisipasinya seperti ini: “Ia akan 
mengucapkan perkataan yang menentang Yang Mahatinggi, dan akan 
menganiaya orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi; ia berusaha untuk 
mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam 
tangannya selama satu masa dan dua masa dan setengah masa” (Daniel 
7:25). Kalender lunar Romawi kuno dikatakan telah menggunakan 
sistem sepuluh bulan dengan 304 hari setahun. Ini adalah pelopor bagi 
kalender matahari Gregorian yang terdiri dua belas bulan dan 365 hari 
setahun, yang digunakan sebagian besar dunia saat ini. Kalender Yahudi 
adalah kalender lunisolar, sedangkan kalender yang mengatur dunia 
Muslim—baik untuk tujuan sipil atau agama, atau keduanya—hanya 
kalender lunar.

Sistem kalender kita saat ini mungkin memiliki kegunaan sehari
hari, tetapi tidak berguna untuk membedakan masamasa rohani atau 
menunjuk kepada waktu profetik kita saat ini. Hari rayahari raya Tuhan 
memungkinkan kita untuk benarbenar mengerti jadwal waktu Tuhan. 
Tidak semua hari raya telah digenapi sepenuhnya, tetapi akan terjadi. 
Masamasa Tuhan telah ditetapkan untuk selamanya, tidak berubah. 
Dan hari rayahari raya mengungkapkan tujuan kekalNya. Tanpa pewah
yuan tentang hari raya ini, kita akan tetap tidak mengetahui sama sekali 
tujuan tersebut. Itulah sebabnya kita harus kembali mengenali penting
nya hari rayahari raya itu dan berusaha untuk mengertinya.

Hari rayahari raya juga penting karena merupakan masa ketika 
portalportal kepada alam roh dibuka. Bisa dikatakan, surga semakin 
mendekat ke bumi selama periode ini, ketika lawatan dari Tuhan ke pada 
umatNya, aktivitas malaikat, perlindungan supernatural, mukjizat, 
siklus berkat, dan penggenapan janjijanji terjadi. Meskipun peristiwa
peristiwayangtidakbiasadialamfisikbisaterjadikapansaja,itutidak
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memiliki bobot atau makna yang sama seperti yang terjadi pada salah 
satu hari raya. 

Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk merayakan hari raya
hari raya ini. Fakta bahwa kebanyakan orang Kristen bukan keturunan 
Yahudi tidak mengecualikan kita! Sebaliknya, kita seharusnya meraya
kan hari rayahari raya dengan pewahyuan yang lebih besar karena ke
datangan Yesus Kristus. Berikut ini adalah hari rayahari raya yang harus 
diperhatikan gereja:

• HarirayaPaskah,yangdigenapiolehkematianKristus
• HarirayaPentakosta,yangawalnyadigenapidengankedatangan

Roh Kudus, seperti yang diceritakan dalam kitab Kisah Para Rasul. 
Ini adalah hari raya zaman gereja. Kita masih berada dalam hari 
raya ini, meskipun kita sedang menuju akhirannya

• HarirayaPondokDaun,yang,sepertidisebutkansebelumnya,
adalah hari raya yang akan mendahului kedatangan Tuhan

Tuhan memerintahkan orangorang Yahudi untuk memelihara 
hari rayahari raya ini, yang mewajibkan mengikuti ritual dan tradisi 
tertentu. Umat   Kristen merayakannya bukan berdasarkan hukum atau 
tradisi tetapi dengan pengetahuan bahwa mereka terhubung dengan 
tujuan Tuhan kita Yesus Kristus. Perjamuan kudus adalah contoh umum 
dari hari raya Tuhan yang dirayakan orang Kristen, meskipun mereka 
mungkin tidak menyadarinya. Banyak orang Kristen tidak tahu bahwa 
perjamuan kudus diadakan untuk mengakui penggenapan hari raya 
Paskah. Kita juga bisa merayakan Yom Kippur, atau Hari Penebusan, 
dengan merendahkan diri kita dan bertobat di hadapan Allah. Kita tidak 
membutuhkan imam besar mempersembahkan korban binatang di 
bait suci setiap tahun untuk menerima penebusan dosa kita. Yesus Kristus 
adalah Imam Besar kekal yang memberikan diriNya sendiri sebagai 
korban persembahan kita sekali untuk selamanya. Pada Yom Kippur, 
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kita bisa menyisihkan satu hari untuk mengakui pengorbanan Yesus 
yang luar biasa bagi kita.2

Tanpa pengertian tentang hari raya-hari raya Tuhan, 
mustahil mengetahui di mana kita berada pada 
jadwal waktu Tuhan.

APliKAsi nuBuATAn AlKiTABiAh
Nubuatan di dalam Alkitab memberi kita pewahyuan tentang tiga 
kelompok: Israel, gereja, dan dunia. Jika kita mengecualikan salah satu 
dari ketiganya, nubuatan tidak akan lengkap. Nubuatan untuk masing
masing kelompok ini berbeda. Mereka memiliki waktu, tanda, dan cara 
yang berbeda untuk berhubungan satu sama lain. Mari kita lihat seki
las setiap area.

Israel
Selama hampir dua ribu tahun sebelum abad ke20, orangorang Yahudi 
tersebar ke seluruh penjuru bumi. Namun, pada tahun 1948, negara Israel 
didirikan. Sejak itu, jutaan orang Yahudi telah kembali ke Tanah Suci 
untuk hidup di negara yang terletak di wilayah kuno mereka. Pada tahun 
1980, badan legislatif Israel menyatakan Yerusalem sebagai ibukotanya 
berdasarkan undangundang. Pada tahun 2017, kita menyaksikan yubi
leum Yerusalem ketika Amerika Serikat secara resmi mengakui kota 
suci itu sebagai ibukota Israel dan mengumumkan akan memindahkan 
kedutaannya ke sana. Tanpa Yerusalem, Israel tidak akan lengkap karena, 
ketika Kristus kembali, dunia akan datang ke Yerusalem untuk menyem
bah Dia selama masa seribu tahun.


