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Lahirnya 
Bangsa Israel

Teori-teori tentang
lahirnya Israel

• Israel dari luar

➢ Infiltrasi damai

➢ Perang

• Israel dari dalam

➢ Gembala nomadeng

➢ Revolusi sosial



Sumber-sumber

Kitab Suci

prasasti-prasasti,

peninggalan-
peninggalan arkeologis

studi-studi sejarah 

Studi perbandingan 
dalam ilmu-ilmu sosial Merneptah



Tell Mardikh di Siria

•48.3 km dr Aleppo

•Dr Giovanni Pettinato: ribuan nama yg ada di Sumeria 
dan bhs lokal: Ebla (tak dikenal di KS) tp ada di tulisan 
Hittit, Mesir, dan Mesopotamia

• Imperium Kanaan berkembang di Siria abad ke- 27 -23 
sM.

•Ebla dihuni sktr 260.000 orang; bergerak sering ke 
selatan ke Kanaan dikenal kemudian sbg Ibrani. Ada 
nama: Abraham (Abramu), Esau (E-sa-um), Saul (Sa-u-
lum)



ASAL USUL ISRAEL 

• Yakub             
Israel
sāra + ’el = bergumul
melawan Allah
Kej. 32: 25 Ketika orang itu melihat, 
bahwa ia tidak dapat
mengalahkannya, ia memukul sendi
pangkal paha Yakub, sehingga sendi
pangkal paha itu terpelecok, ketika
ia bergulat dengan orang itu.

• Abraham dari Ur-Kasdim, 
Mesopotamia





JANJI KEPADA ABRAHAM
(Kej. 12:1-3)

1. Bangsa (gôy)
yang besar

2. Masyhur

3. Menjadi berkat

Bangsa

➢´am : disatukan oleh 
hubungan darah

➢ gôy: makna politis, 
administratif, geografis 
dan identitas kultur 



Kapan terpenuhi?

- Kapan Israel menjadi bangsa yang 
besar: 

➢ Punya sistem pemerintahan

➢ Punya tanah

- Zaman Daud dan Salomo!?



Perjanjian Sinai

• Yakub ke Mesir (Gosyen): 
430 tahun

• Musa  1391 – 1271

• Allah membebaskan
Israel untuk:

- abd: melayani/hamba dan 
ibadah (Kel 3:12.18; 7:16)



Isi Perjanjian Sinai
Kel. 19:5-6)

TUHAN

•Allah Israel

➢Memberikan 
khesed-Nya (hidup + 
perlindungan; 
kemurahan)

ISRAEL

•Harta kesayangan

•Kerajaan Imam

•Bangsa yang kudus

➢Menjawab khesed 
Allah dg: 
melaksanakan 10 
firman + isi Kitab 
Perjanjian



•harta kesayangan (seguláh) = 
mendapat tempat istimewa di 
antara para bangsa

•kerajaan imam = punya tugas 
seperti imam:

•bangsa yang kudus = dipisahkan  
untuk dikhususkan bagi TUHAN; 
terpilih; memiliki tanah dan 
sistem pemerintahan



TANAH

•MENJADI BANGSA MENGANDAIKAN MEMILIKI TANAH

•TANAH: PEMBERIAN ALLAH bukan DIREBUT SENDIRI

•SYUKUR  ATAS TANAH
➢Jubileum
➢Sabat
➢Buah Bungaran



PERJANJIAN

•Inisiatif dari Allah yang memberikan 
hesed-Nya

•Menuntut respons + dari manusia

•Menuntut kesetiaan/komitmen

•Melanggar Perjanjian:

➢ tidak mendapat tanah (mengembara)

➢Kehilangan tanah (dibuang)



ISRAEL TAK SELAMANYA MENEMPATI 
PALESTINA

•Orang Israel harus menyimpan perkataan 
TUHAN dalam hati  dan jiwanya, serta 
mengajarkannya kepada anak-anaknya
•Supaya panjang umurmu dan umur anak-
anakmu di tanah yang dijanjikan TUHAN 
dengan sumpah (Ul 11:18-21)

Ta’arȋku yamȋm = kamu hidup lama; 
bukan hanya panjang umur, tapi tinggal
lama; bukan selamanya



PELANGGARAN JANJI

• Israel melanggar segera
sesudahnya

• Berhala

• Dihukum mengembara

• 38 tahun

→ satu generasi tidak

• Memasuki TANAH 

• Kanaan



ISRAEL SEBAGAI BANGSA

•DAUD (1010 - 971 SM): Dan - Bersyeba

•SALOMO (971-931 SM): Aram (Siria) dan kerajaan 
Edom (di Yordania selatan dan semenanjung Sinai) 
membebaskan diri lagi

• Luas janji tanah sebelumnya:

➢Kpd Abraham: Tanah Kanaan (Kej 12:7)

➢Musa: dari Laut Teberau sampai Laut Filistin dan 
dari padang gurun sampai sungi Efrat (Kel 23:31).



Janji kepada daud (2Sam.7:1-17)

•Daud ingin mendirikan rumah bagi TUHAN 
(ay. 2)
•Tuhan menolak (ay.4-10)
•Tak sepenuhnya ditolak:TUHAN akan 
membangun dinasti bagimu (ay.11)
•Pemberian dinasti tanpa syarat (hesed)

267 BAPA – ANAK
Dihukum bila salah
Dinasti ini teguh selama-lamanya

= Israel stlh pembuangan menantikan Daud 
baru
= Yesus keturunan Daud



13 Dialah yang akan mendirikan rumah bagi 

nama-Ku dan Aku akan mengokohkan takhta 

kerajaannya untuk selama-lamanya. 14Aku akan 

menjadi Bapanya dan ia akan menjadi anak-Ku. 

Apabila ia melakukan kesalahan, Aku akan 

menghajar dia dengan tongkat untuk manusia

dan pukulan anak manusia. 15 Tetapi, kasih setia-

Ku tidak akan menjauh darinya seperti telah 

Kujauhkan dari Saul, yang telah 

Kusinggkirkan dari hadapanmu. 16 

Dinastimu dan kerajaanmu akan teguh

untuk selama-lamanya di hadapan-Ku, 

takhtamu akan kokoh untuk selama-

lamanya."



PALESTINA

•Ibrani: Pelesheth

•Yunani: Philistine

•Romawi: Palastina

•Herodotus (450 sM): Philistine itu area yang 
terbentang di sebelah selatan Kanaan 
berbatasan dengan lautan Aegean dan 
kepulauan Yunani. 

•Wilayah dekat Gaza dulu bernama Philistia atau 
rumah para Philistine.



PALESTINA

•Sejak 1200 sM bangsa Filistin menduduki 
pantai Palestina, khususnya daerah wilayah 
Philistia (Gaza). 

•Bangsa Filistin: bagian dari “Bangsa-bangsa 
lautan” (“Sea People”), para pelaut dari 
Yunani. 

•Ditaklukkan oleh Daud

•Musnah ketika Babel menaklukkan Israel



Hancurnya Israel sbg Bangsa

• Israel melakukan apa yang jahat di 
mata Tuhan (Hak. 2:11; 1Raj 11:6; 
14:22)

• Hukumannya:

• Ker. Salomo (971-931 SM) pecah

• Ker. Israel (Utara): 

• Ť 722  SM oleh Asyur

• Ker. Selatan (Yehuda): 

• Ť 586 SM oleh Babel



Hancurnya Israel

• Israel ke titik nol:

• tanpa tanah

• Tanpa sistem pemerintahan

• Tanpa Bait Allah

• Budak bangsa lain

→ generasi baru, tunas baru; sisa-sisa
Israel



JANJI PEMULIHAN ISRAEL

• kembali ke situasi ideal yang asli
dg dibaruinya:

• kerajaan Daud

• Bait Suci

• Perjanjian Baru (Yer 31:31-34) 
• Israel + semua manusia
• Abadi
• Internalisasi Taurat
• Berdasarkan pengampunan



WAKTU PEMULIHAN

• Sesudah Pembuangan?

• Persia; Dekrit Kores II (538 
SM)

• 536 SM: Israel kembali ke
Yerusalem (Ezra, Nehemia, 
Zerubabel)

• Harapan eskatologis



WAKTU PEMULIHAN

• Yunani (333 SM)

• Alexander Agung (336-323 sM)

• Wangsa Ptolomeus menguasai Palestina (301 -198 
SM)

• 198 SM: Wangsa Seleukid (Antiokhus III)

• 175 -164 sM: Antiokhus IV Epifanes: 
pemberontakan Makabe

• 138 SM: Simon Makabe jadi Imam Besar

dinasti Hasmonea



YUNANI

➢175 -164 sM: Antiokhus IV Epifanes: 
pemberontakan Makabe

➢138 SM: Simon Makabe jadi Imam Besar

= Dinasti Hasmonea: dataran tinggi Golan, 
Gaza dan West Bank,wilayah yang menjadi 
konflik utama Israel dan Arab. 

Guru Kebenaran lari ke Qumran



ROMA

•76 sM: Alexander Yanneus, raja dari 
Hasmonea (104 – 76 SM) meninggal

• Salome (Istri A. Yanneus): 76 -69 sM

•69 sm: Hirkanus II dan Aristobulus II, dua 
anak Salome, berebut kekuasaan.

•63 sM: Pompeyus, Jendral Romawi 
memihak Hirkanus

•Yudea menjadi salah satu provinsi Roma



WAKTU PEMULIHAN

Roma
• 66 M: Pemberotakan

kaum Zelot
• 70 M: Titus 

menghancurkan
Yerusalem

• 73 M: Masada direbut
• 118 M: Kaisar Adrianus
• mengizinkan orang 

Yahudi kembali
• 132 M: Bar Kokhba

135: perang Bethar ±
580 orang Yahudi
dibunuh

• diaspora



•Tahun 324-638 M. : Bisantin di Yerusalem.

•Tahun 638 M. : Islam di Yerusalem.

•6 tahun setelah wafat Nabi Muhammad, Kalifah 
Omar telah menaklukkan Yerusalem. Setelah Omar, 
khalifah dari Mohammad, merebut Yerusalem dari
Bisantin, Islam mendirikan "Dome of the Rock" dan 
mesjid "El Aksa" di "Mount Temple" dan sebuah
istana yang besar (Istana Ummayah) di dekatnya. 
Yerusalem kini dikuduskan untuk Islam. Orang Yahudi
diperkenankan tinggal di sebelah utara "Mount 
Temple". 



CRUSADER

•Tahun 1099: Crusader menguasai Palestina

• Tahun 1095-1270 M:perang Salib

•Alasan: merebut makam Yesus Kristus, dan 
mengamankan perjalanan peziarahan ke situ. 

• Inti: Eropa mau mempertahakan kedaulatannya 
terhadap negeri timur dengan “bertahan sejak di 
depan gawang lawan”. 



CRUSADER

Tujuh Perang Salib: 1096 - 1270. 

Satu-satunya penggalang persatuan negara-negara Eropa:Paus. 
Mereka berhasil merebut Yerusalem beberapa kali. 

I: berhasil menguasainya 88 tahun.

V: Yerusalem 15 tahun.

VI dst. Yerusalem dikuasai bangsa-bangsa Timur (676th) 



ARAB DI PALESTINA

•Tahun 1244 Arab kembali mengambil alih Palestina
selama 250 tahun. 

Arab menjadi bangsa mayoritas di Palestina disamping
bangsa Yahudi.

•Tahun 1500 kerajaan Ottoman Turki menyerang
kerajaan Arab dan menguasai Palestina selama lebih
dari 400 tahun

•untuk pertama kali dalam sejarah bangsa Arab dan 
Yahudi bersama-sama menjadi korban penjajahan
bangsa lain. 

•Th. 1917 Inggris mengalahkan Turki dan menguasai
Palestina hingga tahun 1948



INGGRIS KURANG TEGAS KETIKA 
PERANG VS OTTOMAN (TURKI)

- Dalam usaha mendapat bantuan penduduk setempat: ia merangkul 
Arab dan Yahudi dengan janji-janji:

Inggris dan Arab:
• Tahun 1915 korespondensi Henry MacMahon (Inggris) dan Hussein 

bin Ali seorang raja Hejaz dari suku Quraisy (Arab Saudi):
Hussein bin Ali meminta wilayah Arab termasuk Palestina karena

dia mau memperluas kerajaan Hejaz (Sekarang Saudi Arabia) hingga
ke Syria apalagi saat itu penguasa Syria, Faisal masih anaknya
sendiri. 

• Henry macMahon beda paham: Hussein mengira wilayahnya temasuk
Palestina

Inggris bilang tidak krn perjanjiannya hanya untuk wilayah yang 
murni Arab, Palestina tidak murni Arab (Cannot be said to be purely 
Arab) meski mayoritas penduduknya bangsa Arab. Arab Palestina 
merasa dikhianati Inggris. 





PERJANJIAN INGGRIS - YAHUDI
•Theodore Herzl (1860-1904) menulis cita-citanya

dalam buku yang berjudul Der Judenstadt (Negara

Yahudi). Orang Yahudi punya negara sendiri

•Sebelum mimpinya terwujud Herlz meninggal hingga

akhirnya seorang ilmuwan Yahudi bernama Chaim

Weizman (1874-1952) menemukan bahan peledak

yang tidak banyak mengeluarkan asap.

•Penemuan Weizman itu sangat membantu Inggris

mengalahkan Jerman di Perang dunia I.

•Sebagai balas jasa dari Inggris Sir Arthur Balfour

tanya Weizman minta imbalan apa?

Weizman: Tanah air untuk bangsa Yahudi.

ditawari Uganda, tapi ia minta Palestina



DEKLARASI BALFOUR

•2 November 1917 Arthur James Balfour, 
sekretaris luar negeri Inggris,

➢ mendukung pemberian negara pada bangsa
Yahudi di Palestina

➢Deklarasi Balfour: Chaim Weizman dijanjikan
seluruh wilayah Palestina termasuk yang saat
ini jadi Negara Jordan. 

➢Pada April 1920 Israel diberi Mandat
untuk Palestina seluas 120.466 Km2.







PEMBAGIAN BARU PADA 24 JULI 1922

•Protes keras dari bangsa Arab, mengingat 90% penduduk

Palestina adalah bangsa Arab.

• Inggris menawarkan pembagian baru; Palestina dibagi

dua:

1. di sebelah timur Sungai Yordan untuk Yahudi

Palestina (23%)

2.di sebelah barat Sungai Yordan (Transjordan) untuk

Arab Palestina (77%)

→ 24 Juli 1922: Yahudi Palestina mendapat 28.166 Km2

Arab Palestina mendapat 92.300 Km2





• Arab tidak mau menerima krn ingin seluruh Palestina di bawah kekuasaan 

Arab.

➢Arab Palestina terus menyerang dan mengintimidasi bangsa Yahudi

Palestina. 

• Bangsa Yahudi berusaha mempertahankan 23% wilayah Palestina

➢ Membentuk pasukan Haganah dan Irgun (lebih militan) vs serangan

Arab terutama Fedeyen (pasukan bunuh diri Arab Palestina).

• Imigrasi besar-besaran bangsa Yahudi dari seluruh dunia ke Palestina

➢Ditentang Arab: revolusi Arab di Palestina 1936-1939. 

➢Gagal: 5.000 orang Arab Palestina tewas. Inggris dan Yahudi Palestina: 

300 orang. 

→ Inggris dan PBB mengurangi lagi jatah wilayah untuk Yahudi:

Wilayah 23% harus dibagi dengan Arab.

Transjordan dibuat menjadi Negara baru yang berbentuk kerajaan:

Jordania yang berada dibawah pengawasan Inggris.



RESOLUSI PBB

• Pada tahun 1947, PBB menyetujui wilayah Palestina (23% dari 
wilayah jajahan Inggris) dibagi menjadi dua:

➢ sebagian untuk orang Yahudi

➢ sebagian lagi untuk Arab.

Bangsa Arab tidak ingin ada negara Israel di Palestina. 

Beberapa negara Arab bersekutu untuk menyerang Israel dan merebut
Palestina.







• 1948: Inggris melepaskan kekuasaannya atas Palestina yang dipegang sejak 1920.

• 14 Mei 1948 (sehari sebelum Mandat Inggris di Palestina berakhir), berdasarkan resolusi
PBB ini David Ben Gurion, ketua Yishuv (Komunitas Yahudi di Palestina) mendeklarasikan
Negara Israel.

di hadapan 250 undangan di Museum Tel Aviv

- sama sekali tidak menyebut batas-batas Israel yang baru.

• Deklarasi ini ditentang mati-matian oleh negara-negara Arab.

➢Bangsa Arab tidak ingin ada negara Israel di Palestina.
➢15 Mei 1948: Perang Arab-Israel pertama. 

700 orang Lebanon + 1.876 orang Suriah + 4.000 orang Irak + 2.800 orang Mesir 
menyerbu Palestina, didukung 4.500 pasukan Transjordania dipimpin 38 perwira 
Inggris yang mengundurkan diri dari kesatuannya menyerbu Yerusalem. 
26 Mei 1948 Israel membentuk Pasukan Pertahanan Israel (IDF):  
leburan dari berbagai milisi seperti Haganah, Palmach, Irgun, dan Lehi. 

1949 Gencatan senjata dengan ketentuan: pembagian kota Yerusalem.

Tepi barat sungai Yordan dikuasai kerajaan Yordania, dan Jalur Gaza dikuasai
Mesir.





DATA HISTORIS YANG PENTING

• Perang 6 hari (5-10 Juni 1967) antara Israel melawan tiga negara Arab

(Mesir, Yordania, dan Suriah) yang dibantu oleh Irak, Kuwait, Arab Saudi,

Sudan, dan Aljazair.

Israel merebut kota Yerusalem, merampas Jalur Gaza, Sinai, kawasan Tepi

Barat, dan Dataran Tinggi Golan.



• 5-10 Juni 1967: Perang 6 hari.

Antara Israel melawan tiga negara Arab (Mesir,
Yordania, dan Suriah) yang dibantu oleh Irak, Kuwait,
Arab Saudi, Sudan, dan Aljazair.

Israel merebut kota Yerusalem, merampas Jalur Gaza,
Sinai, kawasan Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan.

•6-26 Okt. 1973: 

Perang Yom Kippur  atau perang Ramadhan 

Perang Arab-Israel ke-4
Koalisi negara-negara Arab dipimpin oleh Mesir dan 
Suriah.  



• 6-26 Okt. 1973: Perang Yom Kippur  atau perang Ramadhan 
Perang Arab-Israel ke-4. Koalisi negara-negara Arab dipimpin 
oleh Mesir dan Suriah.  

Berakhir dengan perjanjian dengan Mesir dan Siria yaitu 
perjanjian “tidak ikut campur”. 

1978 Kesepakatan Camp David

Ditandatangani pada tanggal 17 September 1978 di Gedung Putih 
yang diselenggarakan untuk perdamaian di Tmur Tengah. 
Jimmy Carter (Presiden Amerika Serikat) memimpin 
perundingan rahasia yang berlangsung selama 12 hari antara 
Presiden Mesir, Anwar Sadat, dan Perdana Menteri Israel, 
Menachem Begin.







Dan th 2000 “kunjungan” Ariel Sharon ketua Partai

kanan Likud ke Masjid Al-Aqsa.

Kedua peristiwa tersebut memprovokasi pertumpahan

darah dahsyat di Jalur Gaza dan Tepi Barat, yang

dikenal dengan nama Intifada Al-Aqsa. Selanjutnya

bom bunuh diri oleh pihak Palestina, marak.

• 2002 Israel mengambil kembali kota-kota di tepi

barat S.Yordan.



ISRAEL VS PALESTINA

➢Sama-sama butuh tanah untuk bisa menjadi negara
➢Klaim hak atas tanah Palestina dari kedua pihak yang bertikai.
➢ Israel selalu mengatakan posisi legal internasional mereka atas

Jerusalem berasal dari mandat Palestina (Palestine Mandate, 24 Juli
1922).

• + klaim teologis: Palestina sbg tanah yang dijanjikan Tuhan kepada
Israel. (memangnya bisa dibuktikan Tuhan ngomong begitu? Meskipun
ada dalam Kitab Sucinya, siapa yang mengakui itu KS; apa itu bukan
propaganda politik?) (Siapa yang bisa mengklarifikasi kata-kata Tuhan?)

- “bangsa yang terusir dari tanahnya”, kini mau kembali mengambilnya.
- Konsep menantikan kedatangan Mesias: yang akan masuk kota

Yerusalem lewat golden gate.
• (ada kelompok fanatik yang menyatakan Yahudi harus mati-matian

berjuang, bertahan, meski harus dg perang untuk menyiapkan jalan
bagi kedatangan Messiah)



➢Di pihak lain, Palestina juga menyatakan Jerusalem (al Quds)

akan menjadi ibu kota negara Palestina Merdeka di masa

mendatang atas dasar klaim pada agama, sejarah dan jumlah

penduduk di kota itu.

• → Konflik sulit dihindari, sebab klaim hak atas tanah Palestina

bukan sekedar menyangkut latar belakang sejarah dan wilyah

politik, melainkan masalah simbol spiritualitas besar bagi

kedua pihak.



Yerusalem dibagi dua:

➢menjadi bagian Israel dan bagian Palestina

➢ Sulit: peta demografi tidak mudah diubah menjadi peta politik.

- Wilayah yang dihuni orang Palestina dan wilayah orang Israel.

- Yerusalem simbol tiga agama besar (masing-masing berdekatan)

• Ada wilayah orang Israel, wilayah Kristen, wilayah Islam

- Jerusalem adalah pusat Yudaisme, tempat Yesus disalibkan dan naik ke

surga, tempat perjalanan spiritualitas Muhammad ketika mengalami

perjalanan malam dari Masjid al Haram ke Masjid al Aqsha dan naik ke

Sidratul Munthaha.





NEGARA ISRAEL MODERN

Pandangan Israel  ttg Janji

•Janji berkat kepada Abraham = Janji berkat 
kepada keturunannya

•Keturunan Abraham = orang Yahudi (Mzm 
47:10)

•Berkat oleh Abraham 

→ oleh keturunannya (Kej 22:18). 

• “Keturunanmu”  = Israel



NEGARA ISRAEL MODERN

•Israel  Perantara berkat bagi segala bangsa 
(Sir 44:21)

•Bangsa-bangsa berziarah ke Yerusalem (Yes 
2:2-4; 60:3-7)

•Masalah kekhususan Israel dan 
Universalitas keselamatan.

➢Kecenderungan menekankan kekhususan:

Ezra, Makabe, Komunitas Qumran, Tradisi 
Rabbinik



NEGARA ISRAEL MODERN

•Israel ahli waris

Perlu 

negara Israel

1881: gerakan 
Yahudi kembali ke 
Yerusalem



NEGARA ISRAEL MODERN

• 1897: Zionisme olehTheodor
Herzl 

• 1917: Deklarasi Balfour (Inggris
memberikan Palestina kepada
Israel)

• 1933 Zionisme besar-2an krn
razisme Hitler

• 1947: Resolusi PBB “Palestina
dibagi dua: Yahudi dan Arab)



14 Mei 1948: deklarasi berdirinya
Negara Israel

•Pendirian Negara Israel Modern oleh orang-orang tertentu
dianggap sebagai pemenuhan janji TUHAN. 

•Pendirian Negara tidak banyak kaitannya dengan perjanjian
Israel - TUHAN. 

Bahkan dalam deklarasi Pembentukan Negara Israel yang 
antara lain berbunyi

”Kami, anggota Dewan Rakyat, wakil dari Komunitas Yahudi
Eretz-Israel . . . berdasarkan hak alami dan hak historis kami 
serta kuasa dari Resolusi Majelis Umum PBB, dengan ini
menyatakan berdirinya Negara Yahudi di Eretz-Israel, yang 
selanjutnya dikenal sebagai Negara Israel,”

nama TUHAN sama sekali tidak disebut. 

Negara Israel modern tidak dibangun atas dasar perjanjian
dengan TUHAN tapi mungkin atas keyakinan sebagai bangsa
terpilih, keturunanAbraham yang sejati.



NEGARA ISRAEL MODERN

• 1967 perang 6 hari (5-10 
Juni): Israel merebut kota
Yerusalem dan menguasai
kawasan Tepi Barat, Jalur 
Gaza dan Dataran Tinggi 
Golan. 



PEMENUHAN JANJI 
BAGI ORANG KRISTEN

• Israel ≠ satu-satunya keturunan Abraham (Yes 
60:4)

• Dasar untuk menjadi keturunan Abraham:

• bukan darah + daging, tapi iman dan 
kesetiaan

• (Gal 3:7-9; bdk. Kej 15:6; Yoh 8:39)

• “Allah dapat menjadikan anak-anak bagi
Abraham dari batu-batu ini!” (Mat 3:8-9; Luk
3:8)



YESUS PEMENUHAN JANJI

• “Keturunanmu” bukan
“keturunan-keturunanmu” → 
YK (Gal 3:16)

• Yesus “jalan, kebenaran, dan 
kehidupan” (Yoh 14:6)

• Yesus satu-satunya perantara
(1 Tim 2:5;  Kis 4:12)



YESUS PEMENUHAN JANJI

•Keselamatan
≠ unsur biologi, geografi, 
tempat kudus (Yoh 4:21-
23); tak ada hubungan 
dengan tanah (Ibr 11:10); 
langit + bumi baru (Why 
21-22)
≠ keturunan dari daging 
(Mat 3:9)
= iman akan YK (Ibr 11:6) + 
perbuatan baik (Kis 10:35).



YESUS PEMENUHAN JANJI

•PL gagal karena kegagalan 
Israel

•PB dalam diri Yesus (Luk 
22:20); “darah perjanjian 
untuk pengampunan dosa” 
(Mat 26:27-28; bdk. Kel 24:4-
8; Ibr 8:6.8-12; 9:22.26; 
10:14.16-17)  

•YK: kehendak Allah + 
jawaban manusia



YESUS PEMENUHAN JANJI

•Gereja Sakramen 
Yesus Kristus

•Gereja = Israel Baru?



PENUTUP

Negara Israel Modern 
kelanjutan dari Israel PL?

Janji Tuhan mendapat 
interpretasi dan 
reinterpretasi berulang-
ulang

Jadi: Tergantung siapa 
yang melihatnya.



PENUTUP

•Yang berbahaya:

- Penafsiran eksklusif mengarah ke fanatisme negatif

Ingat: Keselamatan bersifat universal

= bukan krn ikatan biologis dan geogafis

Pendirian Negara Israel:

= masalah politik

= Tuhan membangun bangsa untuk menyembah Dia 
bukan diri sendiri dan membawa keselamatan


