




“Amir Tsarfati telah menyampaikan pesan yang tepat waktu dan sangat 
dibutuhkan bagi Gereja global. Ajakannya untuk memikirkan kembali 
nubuatan Alkitab itu menarik, alkitabiah dan sangat menakjubkan. 
Tsarfati membawa kita dalam wisata terpandu yang pada akhirnya 
membuat kita terpukau menatap keindahan rencana Allah. Anda tidak 
akan kecewa!”

—Jason Elam, mantan kicker NFL; duta istimewa untuk 
penerjemahan Alkitab, The Seed Company

“Amir Tsarfati adalah sahabat yang telah memberi saya wawasan luar 
biasa tentang penggenapan nubuatan alkitabiah pada zaman kita. Dia 
mencintai Firman Tuhan, Anak Allah, umat Allah—dan negara yang 
tak henti-hentinya membetot perhatian dunia. Buku yang tepat waktu 
ini ditulis dengan baik, mendebarkan, menggugah pemikiran, menantang, 
membesarkan hati, dan wajib dibaca siapa saja yang merindukan perda-
maian, dan harapan, pada waktu terakhir. Roh di dalam diri saya melonjak 
dan memberikan kesaksian bahwa Amir telah menuliskan kebenaran. 
Bacalah itu.”

—Anne Graham Lotz, penulis, The Daniel Prayer

“The Last Hour, dari Amir Tsarfati, adalah ajakan yang brilian, bersemangat, 
dan jelas untuk memahami dan menerima keakuratan Alkitab. Amir 
adalah seorang sarjana berbakat yang telah mengabdikan sebagian 
besar hidupnya untuk suatu perjalanan melalui zaman kuno hingga ke 
masa kini dan masa depan, melalui lensa Firman Allah yang tanpa ke-
keliruan.”

—Kathy Ireland, pelajar Alkitab; istri; ibu; 
ketua dan CEO, Kathy Ireland Worldwide

“Saya telah bekerja secara ekstensif bersama Amir Tsarfati dalam pelayanan 
radio dan konferensi saya. Dia adalah suara muda yang berseru-seru di 
padang gurun, menyadarkan banyak orang—termasuk generasi Milenial—



akan pentingnya sepertiga dari Alkitab yang ‘dikucilkan’ dari banyak 
mimbar dan seminari. Saya sangat berterima kasih kepada Amir karena 
menghidupkan kembali hasrat untuk memahami hari-hari terakhir 
yang tidak terlihat lagi sejak tahun 1970-an. Perhatikan perkataannya 
dalam buku ini. Kata-kata yang dibingkai dalam gaya penulisan yang 
mudah dipahami, dan pasti akan mengobarkan lebih banyak kata lagi 
untuk mencari tahu dan mendengarkan adanya suatu seruan dan sang-
kakala.”

—Jan Markell, pendiri / direktur, Olive Tree Ministries

“Amir Tsarfati adalah pribadi yang saya anggap sebagai guru yang 
berwawasan luas dan teman baik. Dia memiliki pemahaman mendalam 
tentang Alkitab, dan ‘pandangan orang dalam’-nya terhadap Tanah Suci 
memang tak tertandingi. Saya sangat merekomendasikan ajaran-ajaran 
Amir dan bukunya, The Last Hour, kepada semua orang yang ingin 
lebih memahami tentang apa yang telah Tuhan rencanakan untuk akhir 
zaman.”

—Senator Emmanuel “Manny” Pacquiao, 
petinju juara dunia; senator Filipina

“Ini adalah studi akurat yang solid secara alkitabiah dan ditulis dengan 
penuh gairah dalam eskatologi biblika. Pembaca dapat yakin bahwa apa 
yang disajikan ini benar. Dalam buku ini, Amir juga memberi Anda sekilas 
pandang pada berbagai wawasan tanpa-klasifikasi dari perspektif orang 
Israel. Selain itu, Anda akan menemukan kesaksian pribadinya tentang 
betapa berartinya Firman Tuhan baginya dan betapa berkuasanya Firman 
itu dalam hidupnya. Saya merekomendasikan buku ini dengan peringkat 
bintang lima—ditulis oleh seorang sahabat seumur hidup, saudara yang 
setia dan kekasih Yeshua, tidak seperti orang-orang lain yang saya kenal. 
Anda akan diteguhkan saat membacanya. ”

—Jack Hibbs, pastor, Calvary Chapel Chino Hills
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untuk Miriam, cintaku

 “isteri yang cakap adalah mahkota suaminya.”

—Amsal 12:4 
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Prakata

Saya telah mengenal Amir Tsarfati selama dua dekade. Saya 
mendapat hak istimewa untuk berkeliling Israel bersamanya 
ketika saya memimpin tur dan dia memimpin para pemandu 

wisata. Amir juga pernah berbicara di gereja yang saya gembalakan di 
San Diego, California. Dia pendukung Israel, negeri kelahirannya, yang 
fasih berbicara dan penuh semangat.

Sekarang, rumah Amir menghadap ke Lembah Megido—Harma-
gedon—yang menjadi pengingat konstan akan panggilan yang telah 
Allah tempatkan atas hidupnya untuk mengajar dari rencana Allah 
dalam Alkitab untuk akhir zaman. Buku ini adalah bagian dari panggilan 
itu.

Saya telah membaca ratusan buku profetik sepanjang masa pelayanan 
saya, tetapi saya belum pernah membaca buku seperti The Last Hour. 
Ini adalah buku profetik yang ditulis oleh orang percaya Yahudi. Anda 
bisa merasakan semangat sang penulis dalam kata-katanya. Yang ia 
tulis bukan literatur, namun hidupnya. Saya sangat yakin bahwa jika 
Anda memulai percakapan dengan Amir, Anda akan membicarakan 
tentang masa depan Israel dalam tiga puluh menit pertama.

Saya membaca The Last Hour sekaligus. Saya langsung terkejut 
oleh kesaksian pribadi sang penulis dan tertarik dengan cara kisah 
rencana Allah bagi orang-orang Yahudi paralel dengan cara Allah bekerja 
dalam hidupnya sendiri. Pembelaan Amir atas keunikan Israel dalam 
rencana penebusan Allah dan argument-argumennya terhadap penggantian 
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Israel dengan Gereja tidak menyisakan ruang bagi orang-orang yang 
percaya bahwa Allah telah meninggalkan umat pilihan-Nya.

Buku ini tentang nubuatan. Sejarah Israel, baik kuno maupun 
baru, berada di pusat kebenaran akhir zaman. Dimulai dalam Kejadian 
pasal 12 dengan perjanjian Abraham, kita dibawa dalam suatu perjalanan 
suka dan duka. Periode ketaatan Israel tampak sarat akan pemberontakan-
nya terhadap Allah dan nabi-nabi-Nya. Akhirnya, Allah mengirimi 
mereka Mesias yang telah lama mereka nantikan dan mereka memakukan-
Nya ke kayu salib dan melanjutkan kehidupan mereka.

Pogrom1 dan penganiayaan menyebarkan orang-orang Yahudi ke 
seluruh dunia. Amir mengingatkan kita tentang penderitaan mereka 
yang mengerikan dan mengajukan beberapa alasan mengapa, bahkan 
hingga saat ini, ini terus menjadi pengalaman mereka. Tetapi sang 
penulis tidak akan membiarkan kita melupakan janji Allah akan pemulihan, 
dan karena Anda membaca buku ini, Anda hidup untuk menyaksikan 
penggenapan janji itu. Bangsa Israel telah kembali ke negerinya.

Dalam suatu pidato yang mengesankan di hadapan Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1 Oktober 2015, Perdana Menteri 
Israel Benjamin Netanyahu menggambarkan pelestarian ajaib orang-
orang Yahudi:

Di setiap generasi, ada yang bangkit untuk menghancurkan bangsa 
kami. Pada zaman kuno, kami menghadapi kehancuran dari kerajaan 
kuno Babilonia dan Roma. Pada Abad Pertengahan, kami menghadapi 
inkuisisi dan pengusiran. Dan pada zaman modern, kami menghadapi 
pogrom dan Holocaust. Namun orang-orang Yahudi bertahan. Dan 
sekarang rezim lain telah muncul, bersumpah akan menghancurkan 
Israel. Ada baiknya rezim itu mempertimbangkan ini: Hari ini saya 

1 Pogrom—pembantaian terorganisir terhadap kelompok etnis tertentu, khususnya orang 
Yahudi di Rusia atau Eropa Timur
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berdiri di sini mewakili Israel, negara muda yang berumur 67 tahun, 
tetapi merupakan negara kebangsaan dari rakyat yang berumur hampir 
4.000 tahun. Namun kerajaan Babilonia dan Roma tidak terwakili 
dalam balai bangsa ini. Begitu juga dengan Thousand Year Reich. 
Kerajaan-kerajaan yang sepertinya tak terkalahkan itu sudah lama 
lenyap. Tetapi Israel hidup. Bangsa Israel hidup.2

Israel telah digambarkan sebagai “jam waktu Allah”, “barometer 
Allah”, “jam profetik Allah,” “tong bubuk mesiu untuk konflik dunia 
terakhir,” “batu ujian politik dunia,” dan “bukti bahwa Allah adalah 
Allah atas sejarah. “ Pada 1948, dengan berdirinya Israel sebagai bangsa, 
jam profetik mulai berdetak.

Dalam bab-bah akhir dari The Last Hour, sang penulis mengalihkan 
perhatian kita ke pasal 36 hingga 39 dari nubuatan Yehezkiel. Membaca 
kata-kata kuno ini dengan latar belakang dari apa yang terjadi saat ini 
di Israel membuat saya merinding. Apa yang telah Allah janjikan kepada 
umat-Nya, Dia genapi, dan Anda serta saya memiliki hak istimewa 
untuk hidup untuk menyaksikannya.

Setelah saya selesai membaca buku ini, saya memikirkan orang-
orang yang akan saya kirimi buku ini. Beberapa adalah orang percaya 
yang sangat bingung tentang masa depan dan tampaknya telah kehilangan 
minat untuk membaca, berbicara atau mengetahui tentang nubuatan. 
Buku ini ditulis dengan cermat, dan mengambil apa yang bisa membi-
ngungkan dan membuatnya dapat dimengerti. Ini juga buku penginjilan, 
dan saya percaya bahwa Allah akan menggunakannya untuk membuka 
hati orang-orang terhadap Injil. Terakhir, bagi para pengikut Kristus, 
The Last Hour adalah ajakan untuk bertindak. Waktu sedang menuju 

2 “Transkrip lengkap Pidato Netanyahu di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa,” Haaretz, 2 Oktober 2015, http://www.haaretz.com/israel-news/1.678524
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penghabisannya dunia seperti yang kita ketahui sekarang! Jam profetik 
sedang mendekati nol.

Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu 
sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun 
dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita 
dari pada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah 
hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan 
kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang! Marilah 
kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta 
pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan 
dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus  
sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu 
untuk memuaskan keinginannya.

—Roma 13:11–14

—Dr. David Jeremiah, pendiri dan ketua, Turning Point; 
pastor senior, Shadow Mountain Community Church, 

El Cajon, California
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ucapan terima kasih

Pertama dan terutama, saya ingin berterima kasih kepada Tuhan 
yang telah membawa saya sejauh ini, dari seorang anak tanpa 
keluarga, hidup terpisah dari-Nya, ke tempat saya sekarang 

ini. Dia menunjukkan kepada saya kasih-Nya yang sempurna ketika 
Dia meng utus Putra tunggal-Nya untuk mati menggantikan saya untuk 
mem bayar segala sesuatu yang telah saya lakukan. Ini kasih yang luar 
biasa!

Saya ingin berterima kasih kepada istri saya, Miriam, dan keempat 
anak saya, yang setiap hari membayar harga karena saya terlalu banyak 
pergi. Mereka telah banyak berkorban, namun mereka tidak pernah 
mengeluh dan hanya menunjukkan dukungan dan kekaguman. Saya 
ingin berterima kasih kepada tim saya di Behold Israel atas kasih, 
dukungan, dan dedikasi mereka. HT dan Tara, Gale dan Florene, Donalee 
dan Jeff, Andy dan Gail, Trisha dan Marc, Wayne dan Cyndie, Joanne, 
Hilary, Nachshon—kalian dan begitu banyak orang lain yang telah 
bekerja tanpa lelah di belakang layar dan di luar kamera untuk memung-
kinkan saya membawa kebenaran Allah sampai ke empat penjuru dunia.

Terima kasih untuk Kim Bangs, Esmé Bieberly, dan tim di Chosen 
Books.

Terakhir, terima kasih kepada Steve Yohn atas persahabatan Anda 
selama proses penulisan.
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1
Melihat ke Belakang 

sebelum Melihat ke depan

Mungkin Anda berpikir kisah Israel ada dalam sejarahnya; 
Saya percaya kisah Israel yang sebenarnya ada di masa depannya. 
Memang, mungkin saya agak bias. Saat saya berdiri di beranda 

rumah saya, Lembah Megido terbentang di bawah saya. Alkitab menyebutnya 
Armagedon—bentangan wilayah legendaris di mana bala tentara yang 
begitu besar akan berkumpul sebelum berbaris ke Yerusalem untuk 
pertempuran akbar terakhir itu. Sulit untuk meng enyahkan akhir zaman 
dari benak Anda ketika lembah itu menatap wajah Anda setiap hari 
dengan secangkir kopi pagi Anda.

Namun, saya dapat memberi tahu Anda bahwa saat saya memandang 
ke bawah ke arah lembah pertanian yang subur dan indah itu, saya sama 
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sekali tidak takut. Tentu, pasukan untuk pertempuran yang memuncak 
antara yang baik dan yang jahat akan berkumpul di halaman belakang 
rumah saya, tetapi saya tahu bahwa saya tidak akan ada di sini lagi un-
tuk melihat mereka. Saya akan berada dalam selebrasi di hadirat Tuhan 
dan Juruselamat saya, Yesus, menikmati keajaiban hadirat-Nya dan 
lingkungan surgawi-Nya. Karena saya telah mempelajari Alkitab, saya 
memiliki pemahaman tentang apa yang telah Allah rencanakan. Pema-
haman itu memberi saya kedamaian.

Pada akhirnya, kedamaian adalah salah satu tujuan Allah bagi kita 
dalam memahami nubuatan, dan itu juga tujuan saya untuk buku ini. 
Memang mudah untuk tergelincir ke dalam ketakutan ketika memikirkan 
nubuatan pada tingkat yang dangkal, tetapi melihat lebih dalam pada 
janji-janji Allah memberi saya kedamaian. Sebelum Yesus meninggalkan 
murid-murid-Nya untuk ke kayu salib, Dia membesarkan hati mereka 
dengan kata-kata ini: “Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai 
sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak 
seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan 
gentar hatimu” 

(Yohanes 14:27). Apakah damai sejahtera ini merupakan karunia 
mistis yang Yesus berikan kepada mereka? Apakah Dia sekadar mengem-
buskan damai sejahtera-Nya ke ruangan itu? Tidak, sumber damai 
sejahtera dari dunia lain ini terlihat pada ayat sebelumnya: “Tetapi 
Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-
Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan 
mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu” 
(Yohanes 14:26). Damai sejahtera yang sempurna ini akan datang dari 
kebenaran dan hikmat yang telah Yesus ajarkan kepada para murid dan 
dari wawasan baru yang luar biasa yang akan Roh Kudus berikan kepada 
mereka.
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Jika Anda adalah orang yang percaya kepada Kristus, tidak ada 
alasan bagi Anda untuk takut akan apa yang telah Allah rencanakan 
untuk dunia ini. Benar, beberapa hal buruk akan terjadi, tetapi Dia 
tidak menentukan anak-anak-Nya untuk murka-Nya. Ketika Anda 
membaca buku ini, akan terlihat jelas bahwa Dia memiliki rencana 
untuk Anda dan seluruh Gereja-Nya—rencana untuk selebrasi dan 
bukan penghakiman, rencana untuk sukacita dan bukan kesedihan, 
rencana untuk damai sejahtera dan bukan ketakutan.

teMPat Saya duduk

Saya pernah mendengar seseorang berkata bahwa penting untuk memberi 
tahu orang-orang di mana Anda duduk sebelum Anda memberi tahu 
mereka di mana Anda berdiri. Untuk itu, saya yakin Anda perlu mengetahui 
siapakah saya sebelum membaca apa yang saya percayai. Allah telah 
memimpin saya pada perjalanan unik yang telah menjadikan saya orang 
seperti adanya saya dan berkontribusi pada cara saya memandang 
Firman-Nya.

Sama seperti Paulus memulai suratnya kepada jemaat di Filipi 
dengan memberikan kredensialnya—dia “disunat pada hari kedelapan, 
dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli” (Filipi 3:5)—
saya akan memberitahu Anda bahwa saya seorang Yahudi, dari suku 
Yehuda, orang Israel dari Israel. Dan, seperti yang Allah lakukan dengan 
Paulus, Allah menyelamatkan saya dari ketergantungan pada hukum 
untuk keselamatan saya dan menunjukkan anugerah-Nya yang luar 
biasa.

Keluarga ayah saya berasal dari wilayah Champagne di Prancis, 
beberapa generasi yang lalu. Sebenarnya, nama keluarga kami, Tsarfati, 
berarti “Prancis” dalam bahasa Ibrani. Akhirnya, nenek moyang saya 
pindah ke Portugal. Kemudian, pada 1492, ketika Raja Ferdinand dan 
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Ratu Isabella dari Spanyol mengirim Christopher Columbus untuk 
berlayar di samudra biru, mereka juga mengeluarkan Dekrit Alhambra, 
yang memulai pengusiran sistematis kaum Yahudi dari Semenanjung 
Iberia. Tak lama berselang, Raja Manuel I dari Portugal ikut melakukan 
itu, dan pada 1497, semua orang Yahudi diusir dari negaranya. Begitulah 
keluarga ayah saya akhirnya berada di Tunisia. Setelah bertahun-tahun 
di Afrika utara, mereka kembali ke Israel.

Kakek dan nenek saya dari pihak ibu adalah orang Yahudi Polandia. 
Seperti yang kita semua tahu, Polandia bukanlah tempat yang baik bagi 
orang Yahudi untuk tinggal pada tahun 1940-an. Dikumpulkan dan 
dikirim ke Auschwitz, entah bagaimana mereka selamat dari kengerian 
kamp konsentrasi itu. Setelah perang, begitu ada kesempatan, mereka 
bergabung dengan ribuan penyintas lainnya dalam sebuah kapal yang 
berlayar ke Israel. Namun, pemerintah Inggris menolak mereka, dan 
kapal itu terpaksa berlabuh di Siprus. Di sanalah ibu saya lahir—seorang 
bayi pengungsi yang hanya beberapa ratus mil dari Tanah Perjanjian.

Karena berbagai keadaan yang akan saya bicarakan nanti, akhirnya 
saya tinggal bersama keluarga angkat saya pada usia yang cukup muda. 
Akhirnya saya tinggal di rumah seorang pria yang adalah perwira tinggi 
di kepolisian Israel. Putranya memiliki toko pangan, dan saya segera 
memulai pekerjaan pertama saya. Saya bersyukur memiliki tempat 
untuk bernaung dan makanan dalam perut saya, tetapi hanya itulah 
yang mereka berikan kepada saya. Tidak ada kasih di sana.

Ketika saya mencapai umur tujuh belas, situasi saya mulai terasa 
tanpa harapan. Saya tidak memiliki keluarga yang sesungguhnya, tidak 
ada masa depan nyata dan, yang terpenting, gadis yang saya cintai 
bahkan tidak tahu saya ada. Bunuh diri adalah pilihan terbaik yang bisa 
dipikirkan oleh otak remaja saya, jadi saya merencanakannya. Saya 
menetapkan tanggalnya; Saya memiliki sebotol pil. Tetapi ketika malam 
pilihan itu tiba, Tuhan menghentikan saya. Saya tidak bisa melakukannya. 
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Itu bukan karena rasa takut atau hati nurani atau ada tulisan besar di 
langit. Allah memiliki rencana untuk saya, dan Dia tidak akan membiarkan 
depresi remaja saya menghalangi rencana-Nya itu.

Sehari setelah nyaris mati itu, saya kacau. Ketika saya berada pada 
titik terendah saya, Tuhan memilih untuk menyatakan diri-Nya kepada 
saya, dan Dia melakukannya melalui sahabat karib saya di sekolah. Saat 
saya berbicara dengan sahabat saya itu, tiba-tiba saya menyadari bahwa 
sebenarnya dia orang Yahudi yang percaya kepada Kristus. (Saya tidak 
menggunakan frase “Kristen Yahudi” karena kebanyakan orang Yahudi 
akan menganggap istilah ini kontradiksi. Anda orang Yahudi atau orang 
Kristen; Anda pasti tidak bisa menjadi keduanya.) Bagaimana saya bisa 
melewatkan iman dia sebelumnya? Gagasan tentang orang percaya 
Yahudi itu asing bagi saya, tetapi juga sangat menarik. Ketika dia 
mengundang saya ke rumahnya untuk makan siang, saya langsung 
menerimanya.

Saya bertemu dengan keluarganya, dan mereka semua sangat 
ramah dan penuh kasih. Saya pikir, Jadi seharusnya beginilah keluarga. 
Kami semua duduk di sekeliling meja untuk makan, tetapi sebelum 
saya bisa mulai makan, semua orang mulai berpegangan tangan. Kemudian 
terjadilah hal teraneh yang pernah saya lihat: Mereka semua mulai 
berdoa. Di sana, di sekeliling meja, mereka berbicara kepada Allah se-
perti Dia adalah sahabat terbaik mereka. Saya terkesima. Di mana buku 
doanya? Dimana ritualnya? Di mana tradisinya—seremoninya?

Melupakan makanan, saya mulai bertanya. “Mengapa kita berpe-
gangan tangan?” “Bagaimana kalian bisa berdoa tanpa penutup kepala?” 
“Mengapa kalian mengakhiri semua doa kalian dengan ‘dalam nama 
Yesus’?” Seorang wanita yang sikapnya begitu hangat menarik saya ke 
samping dan mengusulkan, “Mengapa kau tidak meminta jawaban dari 
Tuhan atas pertanyaan-pertanyaanmu?”
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Saya terkesiap. Memangnya siapa saya? Pikir saya. Mengapa Allah 
mau mendengarkan saya? Bukankah Allah Pencipta yang berkuasa atas 
segala sesuatu itu memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan 
daripada mendengarkan keluhan-keluhan marah seorang remaja umur 
tujuh belas yang pernah ingin bunuh diri?

Malam itu saya tidak bisa tidur. Begitu banyak yang bergolak dalam 
benak saya—masa lalu saya, masa depan saya, keluarga saya, iman saya. 
Akhirnya, saya menyerah dan memutuskan untuk mengikuti saran 
wanita itu untuk berdoa. Masalahnya, saya tidak tahu caranya. Apakah 
saya berdiri? Apakah saya berlutut? Haruskah saya membuka atau 
memejamkan mata? Apakah saya mengucapkan kata-katanya dengan 
lantang atau dalam hati saja? Tidak tahu harus melakukan apa lagi, 
saya mengambil selembar kertas dan pensil dan menulis kalimat ini: 
“Tuhan, kalau Engkau ada, maka tunjukkan padaku siapakah Yesus 
itu.” Saya menempelkan kertas itu ke dinding, berlutut di depannya 
dan melakukan yang terbaik untuk berdoa. Saya berdoa dan menunggu. 
Saya menunggu dan saya berdoa. Tidak ada keajaiban. Tidak ada Yesus. 
Tidak apa-apa. Setelah beberapa saat, karena kelelahan, saya pergi tidur.

Keesokan paginya, saya bangun untuk pergi bekerja. Saya sudah 
bekerja sejak saya berumur dua belas—sebelum dan setelah sekolah—
melakukan apa yang saya bisa lakukan di toko bahan pangan keluarga 
angkat saya. Salah satu tugas saya di pagi hari adalah mengumpulkan 
berbagai bagian surat kabar untuk mempersiapkannya untuk dijual. 
Sementara saya menyusun bagian-bagiannya, pada satu halaman, saya 
melihat kata Yeshua, yang merupakan nama Ibrani untuk Yesus, dalam 
huruf besar dan tebal. Saya cepat-cepat menutup kembali bagian itu. 
Saya pikir saya sedang berhalusinasi. Wanita itu berkata bahwa Allah 
akan menjawab doa-doa saya, tetapi ....

Perlahan, saya membuka surat kabar itu lagi, dan di sana lagi ada 
nama yang luar biasa itu: Yeshua. Saya tidak yakin apakah harus tertawa 
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atau menangis. Ketika saya membaca cetakan yang menyertainya, saya 
menemukan bahwa untuk dua malam ke depan, suatu kelompok bernama 
Campus Crusade for Christ akan menayangkan film tentang Yesus. Saya 
berpikir, Terima Kasih, Tuhan. Aku nyaris tak percaya Kau menyiapkan 
satu film utuh hanya untukku.

Saya tidak akan pernah melupakan malam itu. Syuting The Jesus 
Film itu telah dilakukan di Israel, jadi saya melihat semua tempat yang 
saya tahu, mendengar berbagai referensi Perjanjian Lama yang saya 
kenal, mendengarkan Yesus berbicara dalam bahasa yang saya gunakan. 
Yesus yang tadinya tampak begitu jauh dari saya itu sekarang terasa 
sangat dekat. Saya takjub. Pada akhir film, saya memberikan hidup saya 
kepada Kristus.

Kemudian, dengan segenap keberanian seorang percaya baru yang 
tidak menginginkan apa pun selain agar semua orang mengalami 
perubahan menakjubkan yang sama, saya pulang ke rumah dan mengatakan 
kepada semua orang, “Kalian semua orang berdosa!” Malam itu juga, 
keluarga angkat saya mengusir saya dari rumah. Setelah sepuluh tahun 
hidup bersama mereka, keyakinan baru saya melebihi batas yang dapat 
mereka terima. Begitulah, saya tanpa rumah, tanpa keluarga, tanpa 
pekerjaan tetapi, untuk pertama kali dalam hidup saya, memiliki harapan.

Teman-teman yang berbeda menampung saya untuk jangka pendek 
sampai tiba waktunya bagi saya untuk memenuhi dinas wajib militer 
saya. Beberapa orang menjalani wajib militer mereka dengan sikap 
berani dan agresif, siap bertarung. Mereka tidak sabar untuk keluar dan 
menembak sesuatu. Bagi saya, saya hanya ingin menyelesaikannya. 
Yang membawa kegembiraan hanyalah pikiran bahwa saya memiliki 
kesempatan baru untuk memberitakan iman saya.

Saya dikirim ke korps lapis baja. Gagasan untuk berkeliling dengan 
tangki sempit itu tidak menarik, jadi saya bertanya adakah hal lain yang 
bisa saya lakukan. Mereka mengabulkannya dengan mengirim saya ke 
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kursus telekomunikasi. Saya segera mengambil alih telekomunikasi 
untuk satu peleton tank, yang terdiri dari 12 tank. Meskipun mungkin 
ada 72 hal lain yang lebih suka saya lakukan dalam hidup saya, ini 
bukanlah cara terburuk untuk menjalani masa wajib militer saya.

Saat saya mulai terbiasa dengan pekerjaan itu, tangan saya menjadi 
lumpuh—hal yang aneh dan menakutkan bagi remaja berumur 18. Para 
dokter mendiagnosis tumor jinak di tangan saya, dan mereka mengangkat 
tumor itu. Ketika saya sedang dalam masa pemulihan di rumah sakit, 
saya menerima catatan yang mengatakan bahwa saya telah terpilih 
untuk menjalani pelatihan perwira. Saya sangat terkejut. Sedikit sekali 
yang terpilih untuk menjalani proses pelatihan ini. Namun ternyata 
saya terpilih untuk kesempatan bergengsi ini, ketika saya bahkan tidak 
ingin berada di militer. Pasti ada yang keliru.

Namun, ketika militer mengatakan agar Anda pergi, Anda berangkat. 
Tak lama kemudian, saya mendapati diri saya berada di fasilitas pelatihan 
gurun, membayangkan bahwa, sewaktu-waktu, seseorang akan menyadari 
bahwa saya tidak semestinya di sana dan mengirim saya kembali. Semen-
tara itu, saya bertekad untuk menikmatinya, mempertahankan kesaksian 
Kristen saya dan mempelajari semua yang saya bisa. Mereka mengajarkan 
tentang persenjataan, navigasi, pertempuran, keterampilan komando, 
dan intelijen—semua informasi yang dibutuhkan untuk menjadi perwira 
yang kuat.

Sementara saya di sana, saya membagikan Injil setiap ada kesempatan. 
Saya tahu itu berisiko mendatangkan teguran atau hukuman dan mungkin 
kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan pelatihan itu. Tetapi 
perubahan dalam diri saya begitu dramatis dan telah memberi saya 
begitu banyak harapan akan masa depan sehingga saya tidak dapat 
menyimpannya di dalam. Suatu hari saya dipanggil ke kantor komandan 
saya. Saya tahu saya pasti akan ‘kena batunya.’ Anda hanya dipanggil 
untuk menemui komandan jika Anda dalam masalah atau sesuatu yang 
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sangat buruk akan terjadi. Saya menemuinya, gugup tetapi lega. Akhirnya, 
saya akan dikirim kembali ke korps lapis baja untuk menyelesaikan 
wajib militer saya; kemudian saya bisa melanjutkan apa pun yang Allah 
pikirkan untuk saya selanjutnya. Ternyata, sang komandan berkata, 
“Tsarfati, kami melihat potensi besar dalam dirimu. Kami pikir kau 
bisa memiliki jenjang karier tinggi. Hentikan saja ceramahmu.” Saya 
sangat kecewa. Saya masuk sambil berpikir saya akan diusir; sebaliknya, 
dia malah memuji saya.

Saya lulus dan menerima pin komandan saya. Dengan kata lain, 
saya dilatih tetapi belum memiliki pangkat. Itu akan mendapat pangkat 
itu setelah saya menyelesaikan pelatihan profesional di bidang yang 
akan menjadi spesialisasi saya. Saya mempelajari keahlian saya ketika 
saya dipanggil ke Kementerian Pertahanan. Mereka memberi tahu saya 
bahwa saya telah dipilih untuk menjadi bagian dari cabang militer yang 
sedang berkembang, yaitu Pemerintah Militer Israel di Tepi Barat. Saya 
dikirim ke Sekolah Pemerintah Israel, di sana saya diajari tentang Islam, 
Arab, budaya Tepi Barat, sejarah dan mentalitas Palestina, dan bagaimana 
mengatur penduduk secara efektif. Setelah saya menyelesaikan pelatihan 
ini, akhirnya saya menjadi seorang perwira.

Setelah melapor ke markas besar di Ramallah, saya ditanyai di 
mana saya ingin mengabdi. Sebagian besar petugas yang keluar dari 
pelatihan masih begitu menggebu. Mereka ingin pergi ke tempat yang 
mereka akan lihat aksi paling banyak. Saya memilih arah yang berlawanan. 
Saya sangat senang tidak melihat aksi apa pun. Menjalani masa jabatan 
saya di tempat yang tenang dan nyaman di mana saya dapat mempelajari 
Alkitab saya dan memberitakan iman saya terdengar seperti pilihan 
baik bagi saya. Saya bertanya, “Di mana tempat yang orang lain tidak 
ingin ke sana—dan Anda tidak melakukan apa-apa?” Mereka segera 
men jawab, “Yerikho.” Saya berkata, “Daftarkan saya!”
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Ketika saya berangkat ke Yerikho, sebenarnya saya sangat antusias. 
Saya suka sejarah; Saya suka Alkitab; Saya tidak suka pekerjaan militer 
saya. Jadi, Yerikho terdengar seperti situasi yang sempurna. Saya tidak 
mengira bahwa tidak lama kemudian di situ akan ada perkara politik.

Enam bulan setelah saya menerima tugas ini, seorang gubernur 
baru muncul di Yerikho. Dia orang eksentrik. Dia pernah menjadi 
bagian dari cabang militer rahasia pada intelijen Israel yang disebut 
504. Mereka orang-orang yang sama yang mengoperasikan agen-agen 
di Suriah, Lebanon, Yordania, dan di mana pun kami membutuhkan 
lebih banyak informasi. Orang ini adalah mata-mata dan operator para 
mata-mata, tetapi sekarang dia dipromosikan keluar dari intelijen dan 
diangkat menjadi gubernur. Ada pepatah lama yang mengatakan, “Anda 
dapat mengeluarkan orang dari KGB, tetapi Anda tidak dapat mengeluarkan 
KGB dari orang itu.” Hal yang sama berlaku atas para anggota 504.

Begitu sang gubernur menetap, dia mulai mencari seseorang di 
antara lima puluh perwiranya yang tidak kompeten yang dapat dia 
percayai. Dia memilih saya. Setelah melakukan beberapa tes pada 
saya—saya bahkan tidak tahu kalau sedang dites—dia memanggil saya 
ke kantornya. Saat saya berdiri di sana, dia meletakkan sebuah map di 
mejanya. “Kau punya dua pilihan, Tsarfati,” katanya. “Kau bisa terus 
tidak melakukan apa-apa, dan akhirnya kau tidak akan menjadi apa-
apa. Atau kau dapat memutuskan untuk melakukan sesuatu, dan akhirnya 
kau akan menjadi sesuatu. Jika kau ingin menjadi sesuatu, carilah di 
map itu. Sekadar peringatan, meskipun—kalau kau membaca apa yang 
ada di dalamnya, kau akan menjadi satu-satunya orang di cabang militer 
ini yang tahu tentang itu. Kenyataannya, sangat sedikit orang di seluruh 
negeri ini yang mengetahuinya. Kalau kau membocorkan informasi 
yang kau baca, kau akan mendekam lama di penjara. Jadi, apa yang 
kau mau?”
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Saya bertanya kepadanya apakah saya bisa berdoa tentang itu. Dia 
tahu tentang iman saya dan berkata dia akan memberi saya waktu 
beberapa menit. Saya berharap diberi waktu beberapa hari, tetapi saya 
memanfaatkan waktu yang singkat itu dan meminta hikmat Tuhan. 
Dengan sangat cepat, saya tahu dengan sangat jelas bahwa saya harus 
mengatakan ya. Tuhan telah menempatkan saya dalam situasi unik ini 
karena suatu alasan yang Dia mengerti, bahkan sekalipun saya tidak 
mengerti. Meskipun hidup saya mungkin tidak mengikuti jalur yang 
telah saya tetapkan untuk itu, saya menyadari bahwa ada kalanya Anda 
hanya harus memercayai Tuhan dan melangkah melalui pintu-pintu 
yang Dia buka.

Saya membuka map ‘sangat rahasia’ itu, dan di dalamnya saya 
menemukan suatu draf dari bab “Jericho and Gaza First” (“Yerikho dan 
Gaza Lebih Dulu”) dari sebuah perjanjian yang nantinya akan dinamai 
“Kesepakatan Oslo.” Tidak ada orang lain yang pernah melihat ini atau 
bahkan tahu tentang ini. Faktanya, perlu waktu berbulan-bulan sebelum 
publik Israel mengetahui bahwa, untuk pertama kalinya dalam sejarah, 
orang-orang Arab lokal akan memerintah sendiri sebagai “calon negara” 
yang disebut Palestina. Perjanjian penuh akhirnya ditandatangani di 
Gedung Putih pada 13 September 1993, oleh Menteri Luar Negeri Israel 
Shimon Peres dan Negosiator Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) 
Mahmoud Abbas dengan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin, Pemimpin 
PLO Yasser Arafat dan Presiden Bill Clinton mengawasi acara tersebut. 
Israel telah setuju untuk mengizinkan pembentukan Otoritas Palestina, 
secara bertahap menyerahkan kepada mereka pemerintahan Tepi Barat 
dan Jalur Gaza. Mungkin ini tidak terlihat banyak bagi seseorang yang 
tinggal di luar Israel, tetapi pada kenyataannya, itu penting. Yerikho 
telah dipilih menjadi kota pertama dalam sejarah planet bumi yang 
diperintah oleh orang-orang Palestina.
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Sekarang, jika Anda berpikir, “Amir, kau bicara apa? Bangsa Palestina 
telah menguasai tanah Palestina selama berabad-abad sebelum Israel 
mencurinya dari mereka,” maka bersabarlah. Anda akan segera sampai 
pada bab di mana kita akan membahas sejarah rakyat Palestina dan 
penamaan wilayah “Palestina.”

Di sinilah saya—seorang Yahudi berumur 21 yang percaya kepada 
Kristus dan seorang letnan satu di ketentaraan Israel yang tidak meng-
inginkan apa pun selain tidak melakukan apa-apa—tiba-tiba ditempatkan 
dalam posisi untuk melakukan sesuatu yang sebanding dengan sejarah 
yang ditonton seluruh dunia. Kita memiliki rencana kita sendiri, dan 
Allah memiliki rencana-Nya. Tebak rencana siapa yang menang?

Tidak lama kemudian para pemimpin Palestina mulai mengunjungi 
markas-markas militer kami. Sang gubernur memberi saya tanggung 
jawab untuk mengajak mereka berkeliling. Tidak seorang pun dari 
rekan personel militer saya yang tahu mengapa mereka dipaksa untuk 
membersihkan semuanya hanya agar beberapa orang Palestina berpakaian 
sipil dapat melakukan tur. Hanya saya yang tahu bahwa itu adalah 
persiapan untuk memberikan semuanya kepada mereka.

Akhirnya, rencana itu dilaksanakan sepenuhnya, dan Israel ditarik 
keluar dari Yerikho. Saya ditugaskan untuk membangun sebuah kamp 
baru di selatan. Peralihan otoritas di Yerikho sesuai dengan Perjanjian 
Kairo 1994 adalah salah satu contoh terbaik tentang betapa mulusnya 
hal-hal bisa berlangsung antara Israel dan Palestina. Sayangnya, itu 
hanya itu satu-satunya contoh bagus.

Selama masa transisi ini, tubuh saya mengkhianati saya. Saya 
terlalu banyak bekerja; Saya tidak makan atau tidur. Siapa yang punya 
waktu untuk disia-siakan dengan makanan dan tidur? Suatu hari ada 
pertemuan besar antara Menteri Keuangan Palestina dan Menteri Ke-
uangan Israel, bersama empat jenderal. Saya menyambut mereka, 
menjabat tangan mereka, kembali ke kantor saya dengan agak sempoyongan 
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dan pingsan. Seseorang mendengar kegaduhan kecil itu dan menemukan 
saya tidak sadarkan diri. Orang-orang mulai menolong saya, mencoba 
membuat saya merespons. Saya dievakuasi dengan helikopter dan 
dibawa ke rumah sakit. Karena kerja keras rekan-rekan perwira saya 
dan anugerah Tuhan, saya masih hidup hari ini.

Setelah dua minggu pemulihan di rumah sakit, saya kembali ke 
posisi saya. Namun, pada saat itu, tampak semakin jelas bahwa militer 
bukanlah tempat saya yang sebenarnya. Setelah masa wajib militer saya 
selesai, saya pergi. Saat pertama saya menjalani wajib militer, saya tidak 
tahu menahu tentang apa yang Allah ingin saya lakukan dengan hidup 
saya. Saat wajib militer itu selesai, Dia telah membuat jalan saya terlihat 
sangat jelas.

Selama saya berada di Yerikho, saya menjadi pemandu wisata resmi 
kamp itu. Saya memiliki kesempatan untuk memandu kunjungan 
tokoh-tokoh militer dan politik di sekitar pangkalan dan di sekeliling 
kota. Saya segera menjadi terkenal di kalangan orang Israel dan Palestina 
sebagai orang yang Anda inginkan sebagai pemandu wisata Anda. 
Bahkan sekarang, saya menjalin banyak hubungan baik dengan orang-
orang Palestina yang dimulai sejak saya di Yerikho. Sejarah, masyarakat, 
Alkitab—semuanya ini membuat saya jatuh cinta dengan gagasan untuk 
memandu orang-orang ke dalam keindahan, keajaiban, dan kebenaran 
yang ditemukan di negara saya.

Segera setelah saya meninggalkan wajib militer, saya belajar dalam 
jurusan pemandu wisata di Universitas Hebrew. Setelah lulus pada 1996, 
saya pergi ke Jerman untuk belajar bahasa Jerman. Beberapa tahun 
kemudian, saya ke Amerika untuk belajar teologi. Tidak mungkin 
memahami Israel tanpa memahami Alkitab. Keduanya tidak bisa di-
pisahkan.

Setelah memantapkan karir saya dalam pemanduan wisata, saya 
mulai menjalin banyak hubungan dengan orang-orang dari Amerika 


