
Masa Depan

Semua orang menaruh perhatian terhadap masa depan.
Banyak buku bermutu maupun yang tidak bermutu telah
ditulis yang membentangkan pendapat manusia tentang hal-
hal yang akan terjadi. Para negarawan dan ilmuwan ditanyai
tentang ide-ide mereka tentang apa yang akan terjadi di
masa depan dengan bangsa mereka.

Karena selalu cemas mengenai masa depannya, ada orang
yang mencari keterangan dengan menilik daun teh, horos-
kop, bola kristal dan berbagai bentuk "ramalan" lainnya.
Pada suatu hari seorang wanita berlari-lari menemui diri
saya, dan bertanya apakah dia dapat membaca rajak telapak
tangan saya dan memberitahukan masa depan saya. Dia
sangat terkejut, ketika saya mengatakan kepadanya bahwa
saya memiliki sebuah buku kecil yang memberitahukan
masa depan saya dan juga masa depannya! Kemudian saya
berikan sebuah kitab Perjanjian Baru kepadanya.

Alkitab adalah satu-satunya sumber ramalan yang benar.
Melalui firman-Nya, Allah memberi kita apa yang kita perlu-
kan. Tidak perlu menilik kartu-kartu atau ampas daun teh
untuk menebak nasib. Sebenarnya, segala bentuk "ramalan
gaib", termasuk bentuk ini, dilarang oleh Allah.

Jika saudara ingin tahu masa depan dan apa yang akan
terjadi ketika Yesus datang kembali, saudara akan tertarik
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untuk mempelajari pelajaran ini. Kita akan mempelajari
hukuman yang akan datang dan waktu kedatangan Tuhan
Yesus. Bahkan para malaikat yang telah kita pelajari dalam
pelajaran yang lalu ingin mengetahui saat kedatangan Tuhan
ke bumi ini. Marilah kita menelaah Alkitab dan melihat
apa yang dikatakannya mengenai masa depan kita!

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari •..
Keangkatan Orang Percaya
Pemerintahan Yesus Di Bumi
Pengakuan Orang-orang Yang Tak Percaya

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

• Menerangkan kapan dan untuk siapa Keangkatan itu ter-
jadi.

• Mendefinisikan masa Kerajaan Seribu Tahun dan Pengha-
kiman di hadapan Takhta Putih yang besar.

• Menantikan dengan penuh pengharapan masa kekekalan
bersama dengan Kristus.
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KEANGKATAN ORANG PERCAYA

Tujuan 1. Menerangkan dan mengenali kejadian-kejadian dI
sekitar Keangkatan Gereja.

Dalam pelajaran 5 kita telah mempelajari arti kata Keang-
katan Gereja. Kejadian itu menunjuk ke masa depan kepada
kedatangan Tuhan, ketika Ia akan menjumpai Gereja-Nya di
angkasa. Tak seorang pun yang dapat mengatakan kapan
hari Keangkatan itu akan terjadi karena hanya Allah Bapa
yang tahu.

"Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang
tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak,
hanya Bapa sendiri" (Matius 24:36).

Tetapi ada tanda-tanda yang memberitahukan bahwa hari
Keangkatan itu sudah dekat. Yesus mengatakan bahwa
menjelang kedatangan-Nya kembali bertambah banyaklah
keduniawian, kejahatan dan kekerasan. Kristus-kristus palsu
dan nabi-nabi palsu akan muncul; akan ada gempa bumi,
bencana kelaparan, dan penyakit menular. Akan ada perang
dan kabar-kabar tentang perang. Semua tanda ini yang dise-
butkan dalam Matius 24 dan Lukas 21 sekarang terjadi
dalam zaman kita.

Namun demikian tidak semuanya bersifat negatif. Meski-
pun dalam hati-hari yang sukar banyak orang akan mencari
Tuhan dan menemukan Dia. Yoel 2:28,29 menyebut hal itu.

Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa Aku akan
mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia, maka anak-
anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat; orang-
orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna-
mu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas
hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan Kucurah-
kan Roh-Ku pada hari-hari itu.
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Dengan sukacita orang Kristen menantikan hari Keang-

katan Gereja itu. Mereka yang telah mati akan dibangkitkan
dan mereka yang hidup akan diubahkan. Semuanya akan
menemui Tuhan di angkasa.

Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia:
kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan
diubah, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang
terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang
mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat
binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat
binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan
yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak mati
(I Korintus 15:51-53).

Setelah Keangkatan Gereja ini, orang-orang Kristen akan
dihakimi dan diberi pahala sesuai dengan kesetiaan mereka
kepada Kristus. Kemudian mereka akan ikut makan dalam
perjamuan kawin Anak Domba Allah, ketika Kristus, yaitu
Anak Domba Allah, akan menyambut gereja sebagai mem-
pelai-Nya.

Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan
Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut
diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hi-
dupnya ini, baik ataupun jahat (II Korintus 5:10).

Kita tahu bahwa dosa-dosa kita telah ditutupi oleh darah
Yesus dan kita tidak perlu mempertanggungjawabkannya.
Tetapi kita akan diberi pahala sesuai dengan kesetiaan kita.
Apabila datang pencobaan baiklah kita mengingatkan diri
kita bahwa Tuhan melihat semuanya.

"Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan memu-
liakan Dia! Karena hari perkawinan Anak Domba telah
tiba, dan pengantin-Nya telah siap sedia. Dan kepadanya
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dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang ber-
kilau-kilauan dan yang putih bersih!" (Lenan halus itu
adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang
kudus.) Lalu ia berkata kepadaku, "Tuliskanlah: Berba-
hagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin Anak
Domba." Katanya lagi kepadaku, "Perkataan ini adalah
benar, perkataan-perkataan dari Allah" (Wahyu 19:7-9).

~,:;;::..==============:
~ Yang Harus Saudara Kerjakan

1 Menurut I Tesalonika 4:16-17, yang mana dari pernya-
, taan-pernyataan berikut ini yang BENAR?

a Apabila sangkakala berbunyi semua orang mati akan
bangkit.

b Pada saat itu Tuhan akan datang ke dunia untuk
menghakimi orang bel dosa.

c Orang percaya yang telah mati akan dibangkitkan
kembali.

d Semua orang percaya, baik yang mati maupun yang
lagi hidup, akan diangkat untuk tinggal bersama-
sama dengan Tuhan selama-lamanya.

2 Tanda apa yang saudara lihat di dunia sekarang ini yang
mendorong saudara untuk percaya bahwa kedatangan
Yesus segera akan terjadi?

PEMERINTAHAN YESUS DI BUMI

Tujuan 2. Mengenali kejadian-kejadian yang menerangkan
istilah Kristen: "kerajaan seribu tahun ".
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Tuhan akan datang kembali bersama umat-Nya untuk
memerintah selama seribu tahun di bumi. Masa itu dinama-
kan Kerajaan Seribu Tahun.

Alkitab membicarakan masa itu sebagai suatu masa yang
penuh sukacita dan damai sejahtera di atas bumi. Yudas 14
mengatakan, "Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-
ribu orang kudus-Nya."

Berbahagia dan kuduslah ia, yang mendapat bagian dalam•kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak
akan berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan men-
jadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan me-
merintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia, seribu
tahun lamanya (Wahyu 20:6).

Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul
akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan
anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan
seorang anak kecil akan mengiringnya (Yesaya 11:6) .

• • •
~

3

Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah huruf di depan kata-kata yang tepat me-
nyempurnakan kalimat itu. Kerajaan Seribu Tahun
yang disebut dalam Alkitab menunjuk kepada
a) pemerintahan Tuhan selama seribu tahun di atas

bumi ini.
b) suatu masa penuh sukacita dan damai sejahtera.
c) pemerintahan semua orang percaya bersama Kristus

di atas bumi ini.
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PENGHUKUMAN ORANG-ORANG YANG TIDAK PERCAYA

Tujuan 3. Mendefinisikan Penghakiman di depan takhta
Putih yang besar.

Setelah Yesus memerintah seribu tahun, semua orang
fasik yang telah mati akan dibangkitkan untuk menghadapi
Allah dalam penghakiman. Kemudian itu Iblis, malaikat-
malaikatnya, dan semua orang fasik akan dilemparkan ke
dalam neraka. Penghakiman ini disebut Penghakiman Takhta
Putih yang besar. Beberapa ayat dalam kitab Wahyu menun-
jukkan mengapa peristiwa itu disebut demikian.

Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia,
yang duduk di atasnya. Dari hadapan-Nya lenyaplah bu-
mi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan
aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di
depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka
juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-
orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasar-
kan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka
laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya,
dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang
mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-
masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan
maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kema-
tian yang kedua: lautan api. Dan setiap orang yang tidak
ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu,
ia dilemparkan ke dalam lautan api itu (Wahyu 20:11-15).

Mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan
adalah orang-orang percaya di dalam Kristus. Mereka tidak
perlu takut apa-apa, karena mereka akan bersama Kristus
untuk selama-lamanya. Wahyu 21:2,3 menceritakan apa
yang dilihat Yohanes dalam suatu penglihatan.
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Dan aku telah melihat kota yang kudus, Yerusalem yang
baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan
pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya.
Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu
berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah
manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka.
Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi
Allah mereka" (Wahyu 21:2,3).

Setelah Penghakiman Takhta Putih yang besar itu, anak-
anak Allah akan tinggal bersama-Nya. Ia akan menyediakan
langit dan bumi yang baru bagi mereka.

Dan Ia akan menghapus segala air mata mereka, dan maut
tidak akan lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau
ratap tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu yang
lama itu telah berlalu (Wahyu 21:4).

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Bacalah Wahyu 22: 20 dan isilah tempat-tempat yang
kosong di bawah ini.

Ia yang memberi tentang semuanya ini,

berfirman, "Ya, Aku segera!

.............. , Tuhan Yesus!"

5 Selesaikanlah kalimat berikut ini. Kekekalan bersama
Allah akan menjadi
a) masa di mana kita mengenangkan dosa-dosa kita di

masa lalu di atas bumi dan bertobat dari semuanya
itu.

b) waktu bersukacita dan tinggal dengan Tuhan selama-
lamanya.
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Cocokkan Jawaban Saudara

1 c Benar.
d Benar.

4 kesaksian, datang, Amin, datanglah.

2 Jawaban saudara sendiri. Mungkin pencurahan Roh Ku-
dus, banyak orang yang berpaling kepada Tuhan, atau
Injil diberitakan sampai ke ujung bumi.

5 b) waktu bersukacita dan tinggal dengan Tuhan selama-
lamanya.

3 Semuanya harus saudara lingkari sebab semua itu benar.



Masa Depan 103


