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Masa Depan:
Penyingkapan,
Pahala dan Perhentian

Alkitab berbicara banyak tentang perwujudan rencana Allah Ilagi umat-
Nya Dalam khotbahnya yang pertama sesudah Pentakosta, Petrus IT enyatakan
bah' va pada waktu yang akan datang Allah akan memulihkan seg..l a sesuatu
(Kiv.ih 3:21). Kemudian, dengan perkataan yang mengharukan, rasul Paulus
menyatakan apa yang akan terjadi bagi orang Kristen (Roma 8 18-25). Ia
men vatakan bahwa seluruh makhluk menunggu penyingkapan ren .ana pene-
busun Allah.

Sejak kejatuhan manusia, segenap alam berada di bawah pengaruh kutuk
yani tragis. Manusia juga mengeluh di bawah tindihan beban karel a paksaan
men cari penghidupan dari tanah yang dikutuk dosa. Tubuh manusia telah
menderita akibat penyakit dan pembusukan. Dengan telinga yang Itbiasakan
deru-an suara Penciptanya, manusia (bersama-sama dengan ciptaan lainnya)
menunggu pernyataan yang membahagiakan, "Maka tidak akan ada lagi
lakr at" (Wahyu 22:3). Waktunya akan datang bilamana Allah akar berurusan
deru an sumber penyebab semua persoalan ini. Orang jahat, termasuk Iblis, akan
diadili, dan Yesus akan datang untuk mengangkat orang benar un uk tinggal
ben ama-sama dengan Dia di sorga. Itulah pengharapan bahagia dari orang
pen aya!

Dalam pasal ini, kita akan membahas penggenapan nubuat ~ lkitab dan
pen' empurnaan rencana Allah di masa yang akan datang. Sewaktu saudara
memikirkan perkara-perkara yang penting ini, semoga pengharapan lang disam-
pai], an itu akan menyebabkan saudara memeriksa diri sendiri den 1an cermat
dan menyucikan diri dari segala hal yang akan menghalangi saudara untuk siap
sedu bagi kedatangan Tuhan kembali.
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ikhtisar pasal

Pengharapan yang Bahagia
Kesengsaraan Besar
Penyataan Yesus Kristus
Kerajaan Seribu Tahun
Penghukuman Iblis dan Orang-orang Jahat yang Sudah Mati
Ciptaan yang Baru

tujuan pasal

Setelah saudara menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Menyatakan urutan peristiwa akhir zaman dan pentingnya setiap peristiwa
itu.

• Menerangkan maksud serta proses masa Kesengsaraan Besar.

• Membahas bukti serta tujuan Kerajaan Seribu Tahun.

• Memahami pentingnya kedatangan kali kedua Tuhan Yesus Kristus bagi
orang-orang percaya dan juga bagi yang tidak percaya.
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kegiatan belajar

1. Sebagai latar belakang pelajaran ini, bacalah Matius 24, Markus 13, Lukas
21, 1 Korintus IS, I Tesalonika 4:13-17, 2 Tesalonika 2:1-12, dan Wahyu
19. Juga, jangan lupa mencari serta membaca ayat-ayat lain yang diberikan
dalarn pasal ini. Kerjakan pelajaran itu dan soal-soal untuk m enguji diri
,(-bagaimana biasa.

2. llangi Pasal8-1O dengan teliti. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan
dalam Catatan Siswa. Setelah saudara selesai, kirimkan lembara n jawaban
saudara kepada pembimbing LKTI saudara.

uraian pasal

PEI'GHARAPAN YANG BAHAGIA

Tujt an 1. Menulis definisi-definisi yang singkat dari istilah-istilah yang ber-
hubungan dengan pengharapan yang bahagia.

Dalam suratnya kepada Titus, rasul Paulus menyatakan bahw: Injil ten-
tang kasih karunia Allah itu telah nyata kepada semua orang Injil itu
memperhadapkan kepada mereka suatu pilihan moral; apakah me 'eka akan
menaatakan Tidak terhadap kefasikan dan keinginan duniawi serta hi lup dalam
penguasaan diri dan kesalehan dalam dunia sekarang, sementara mereka menan-
tikar: pengharapan yang bahagia. Ia menyatakan bahwa pengharapan yang
bahaeia itu adalah penyataan kemuliaan Allah yang mahabesar dan Ju ruselamat
Yesu- Kristus (Titus 2: 11-14). Penyataan Yesus juga akan membawa kehan-
curai I semua penguasa yang melawan Allah. Sewaktu kita memula kan pela-
jara! kita tentang "perkara-perkara yang akhir" atau peristiwa-peri SI, lwa akhir
zaman, kita akan menujukan perhatian kita mula-mula kepada pengharapan
yang bahagia dari orang percaya.
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Pada saat-saat akhir sebelum kematian-Nya, Tuhan menyatakan kepada
ke-12 murid-Nya landasan pengharapan orang percaya. Ia berbicara mengenai
rumah Bapa-Nya dengan begitu banyak tempat. Ia mengatakan bahwa Ia akan
pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka (dan bagi semua orang yang per-
caya kepada-Nya). Juga, Ia meyakinkan mereka bahwa sebagaimana pastinya
Ia akan meninggalkan mereka itu, demikian pula Ia akan kembali untuk
mengangkat mereka agar tinggal bersama-sama dengan Dia (Yohanes 14:1-3).

Berita pengharapan ini diteguhkan oleh para malaikat yang muncul setelah
kenaikan Yesus. Mereka berkata, "Yesus ini, yang terangkat ke sorga mening-
galkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat
Dia naik ke sorga" (Kisah 1: 11). Rasul Paulus, melalui penyingkapan ilahi,
menyatakan bahwa orang-orang percaya dengan rindu menunggu "penebusan"
tubuh mereka (Roma 8:23), yang akan diubah pada saat Tuhan Yesus Kristus
menyatakan diri (Filipi 3:20-21).

Alkitab menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan meliputi dua segi: 1) keda-
tangan untuk orang-orang percaya, dan 2) kedatangan bersama-sama dengan
mereka. Kedatangan-Nya untuk orang-orang percaya disebut Keangkatan dan
kedatangan-Nya bersama-sama dengan mereka disebut sebagai Penyataan.
Sewaktu kita menerangkan tema mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman kita
akan membahas kedua peristiwa ini. Marilah kita membahas lebih dahulu ten-
tang Keangkatan dan pahala orang-orang percaya lalu hubungan mereka dengan
peristiwa-peristiwa yang lain.

1 (Pilihlah jawaban yang terbaik.) Pengharapan yang bahagia menunjuk
kepada
a) penyataan Kristus ketika Ia datang bersama-sama dengan umat-Nya.
b) keangkatan orang-orang percaya ketika Kristus datang untuk mereka.
c) semua peristiwa akhir zaman.

Keangkatan Orang-orang Percaya

Ketika Allah dengan hikmat-Nya yang mahatinggi menetapkan bahwa tugas
memberitakan Injil telah selesai, Ia akan memprakarsai penyelesaian (saat ketika
sesuatu disempurnakan) program-Nya.

2 Bandingkan Matius 24:14 dengan Matius 24:36. Menurut ayat-ayat ini,
apakah yang dapat kita ~etahui tentang saat kedatangan Yesus kembali untuk
orang-orang yang menjadi milik-Nya?

................................................................................... r' ..
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Oalam 1 Tesalonika 4: 17 kita membaca bahwa orang-orang per caya akan
"diangkat" untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa dan dibawa ve tempat
kediaman yang dijanjikan dalam Yohanes 14:1-3. Dalam 1 Korintu : 15:50-52
Paul IIS menyatakan bahwa tubuh jasmaniah dari semua orang per :aya akan
diubah ketika tubuh mereka yang fana itu dengan segera diubah dan disediakan
untuk sorga. Peristiwa ini akan terjadi secara tiba-tiba. Alkitab menyamakan
peris: iwa yang tiba-tiba ini dengan kedatangan seorang pencuri pe da waktu
malam (l Tesalonika 5:2).

Herita untuk orang-orang percaya jelas sebagai berikut: Mer .ka harus
berjaga-jaga dan menguasai diri sewaktu hidup dari hari ke ha i, sambil
men, adari bahwa hukuman Allah akan datang ke atas orang yang menolak
tawa-an keselamatan Allah (l Tesalonika 5:1-11). Dengan demikian, pengha-
rapan orang percaya ialah 1) kelepasan dari murka Allah yang aka 1 datang;
2) hak istimewa untuk melihat Tuhan mereka; dan 3) dijadikan seperti Dia (1
Yohanes 3:2).

3 Bacalah 1 Tesalonika 4:13-17 dan isilah titik-titik untuk menyempurnakan
kalimat-kalimat yang berikut:

a Dua golongan orang percaya akan diangkat: ' ..

dan .

b Pe-rgharapan orang percaya akan kembalinya Tuhan Yesus didasai kan pada

c Rasul Paulus menyatakan bahwa orang yang tidak percaya be 'dukacita

ka' ena mereka tidak memiliki dalam kebangkitan
tubuh dan hidup kekal.

~uatu pemeriksaan yang teliti akan I Korintus 15:50-54 men mjukkan
bahwa pada saat Keangkatan akan terjadi perubahan-perubahan terte Hu. Pada
saat ~eangkatan, orang-orang percaya yang masih hidup dengan sege-a diubah
dari" keadaan yang fana" menjadi "keadaan kekal". Ini berarti mel eka tidak
pernah akan mati. Orang percaya yang telah mati di dalam Kris tus akan
diban gkitkan terlebih dahulu, dan kemudian mereka akan diubah d ari "kea-
daan binasa (~isa membusuk atau binasa) menjadi "keadaan tid, k binasa
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(yang tidak akan pernah busuk). Oleh karena daging dan darah - yaitu tubuh
fisik kita yang sekarang ini - tidak dapat mewarisi kerajaan Allah, petunjuknya
ialah tubuh itu akan berubah menjadi sejenis tubuh yang dipermuliakan. Kita
tidak mengerti segala sesuatu tentang tubuh yang dipermuliakan itu, tetapi kita
mengetahui bahwa tubuh itu takkan pernah lagi mengalami kesakitan, penyakit,
atau kematian, dan akan kekal selama-lamanya.

Walaupun Keangkatan itu akan terjadi secara tiba-tiba, dan tidak seorang
pun yang mengetahui saatnya yang tepat kecuali Allah Bapa, namun kita
diberikan beberapa tanda mengenai kapan peristiwa itu terjadi. Yesus menya-
takan bahwa akan terjadi berbagai tanda atau kekacauan di langit yang akan
mengakibatkan penderitaan dan kesukaran di antara bangsa-bangsa. Tambahan
pula, kelaparan, penyakit, dan peperangan akan menyertai tanda-tanda di langit
(lihat Lukas 21: 10, 25-28). Peristiwa-peristiwa ini hanya menandakan dekat-
nya akhir zaman. Orang-orang percaya mengetahui dari hal-hal ini bahwa per-
satuan mereka dengan Kristus telah dekat, demikian juga reuni dengan teman-
teman serta keluarga yang kekasih yang telah pergi dan tinggal bersama-sama
dengan Tuhan.

4 Terangkan dengan singkat apa yang terjadi pada tubuh jasmani baik dari
orang percaya yang hidup maupun yang telah mati pada saat Keangkatan.

Pahala Orang-orang Percaya

Berbagai ayat Alkitab menyatakan bahwa orang-orang percaya akan diberi
pahala berdasarkan perilakunya sebagai orang Kristen (lihat Matius 16:27;
2 Yohanes 8; Wahyu 22: 12). Ketika berbicara kepada anggota-anggota jemaat
di Korintus, Paulus berkata, "Sebab kita semua harus menghadap takhta
pengadilan Kristus" (2 Korintus 5:10). Kata bema diterjemahkan takhta
pengadilan, dan lebih dimengerti sebagai suatu tempat pemeriksaan pahala.
Suatu ilustrasi yang baik dari tempat ini adalah panggung tempat berdirinya
para hakim dalam pertandingan Olimpiade untuk meninjau permainan agar
mereka dapat memberi-hadiah kepada para pemenang. Maksud dari pemerik-
saan ini adalah agar setiap orang percaya memberikan pertanggungjawaban
mengenai dirinya sendiri kepada Allah (Roma 14: 10-12).
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Pengadilan Allah terhadap kita adalah suatu pemeriksaan tentang pela-
yan.in Kristen kita. Yang diutamakan bukanlah jumlah pekerjaan itu, tetapi
mutu dari apa yang telah kita kerjakan bagi Allah yang akan diperik .a. Apakah
yanr telah menjadi motif dari pelayanan kita? Apakah itu merupaka 1 kesetiaan
kepada-Nya yang tidak mementingkan diri sendiri, ataukah kita tela li melayani
sem.i ta-mata untuk menarik perhatian kepada bakat, kecakapan, c an sumber
da) ,I kita? Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kualitas pekerjaan kita akan
diuj dan pelayanan yang lulus dari ujian sebagai pelayanan bermutu Ikan diberi
pah.ila. Pelayanan yang didorong oleh kesombongan dan sifat mementingkan
diri idak akan diberi pahala (lihat 1 Korintus 3:11-15).

Walaupun saat pemeriksaan ini tidak ditetapkan secara khusus, beberapa
ahh \lkitab percaya bahwa hal itu akan terjadi sesudah Keangkatan. Semen-
tara nereka yang telah menolak keselamatan Allah mengalami masa kejahatan,
penderitaan, dan kekacauan yang terbesar yang pernah terjadi di d unia, para
ham ha-Tuhan yang setia akan dihormati di hadirat-Nya.

5 (I'ilihlah jawaban yang paling tepat.) Alkitab mengajarkan bahwa setiap
oran z percaya akan memberikan pertanggungjawaban tentang pelayanannya
kepada Allah dan dengan demikian masing-masing akan menerirn a
a) p.i hala yang sama apakah pelayanannya itu besar atau kecil.
b) SL,ltU pahala yang berdasarkan baik jumlah maupun pada mulut pelayanan-

n- a.
c) si.atu pahala berdasarkan motif atau mutu pelayanannya.
d) pahala atau hukuman.

6 D dam buku catatan saudara, tulislah suatu penjelasan singkat da i tiap-tiap
istilah berikut:
a Tubuh orang percaya yang dimuliakan
b Pr nyataan Yesus Kristus
c K, angkatan
d PI ngharapan yang bahagia
e Takhta pengadilan Kristus

KESt:NGSARAAN BESAR

dalam percakapan di bukit zaitun, yang tertulis dalam Matius 2,~, Markus
13, d.m Lukas 21, Yesus menanggapi pertanyaan para murid: 1) Bilamanakah
bangunan Bait Allah yang sekarang ini akan dibinasakan? dan 2) Apal ah tanda-
tanda kedatangan Tuhan dan akhir zaman?
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Jawaban yang diberikan Yesus kepada kedua pertanyaan penting ini sangat
terpadu sehingga sulit untuk menentukan bagian manakah dari jawaban-Nya
menunjuk kepada kebenaran Bait Allah dan perserakan (terpencar-pencar) orang
Yahudi, suatu peristiwa yang segera akan terjadi, dan yang manakah yang
menunjuk kepada tanda-tanda yang akan mendahului kembali-Nya Yesus pada
"akhir zaman".

Kita sangat ditolong dalam hal memahami jawaban Yesus melalui rujukan-
Nya kepada nubuat Daniel, yang memberitahukan tentang peristiwa-peristiwa
tertentu pada akhir zaman (Matius 24: 15). Berhubungan dengan hal ini, kita
akan mendapat faedah dari suatu peninjauan sejarah bangsa Yahudi dan
hubungan mereka dengan peristiwa-peristiwa yang sedang kita bahas sekarang
ini. Allah telah menyediakan bagi kita suatu ringkasan umum tentang peristiwa-
peristiwa masa depan yang berkenaan dengan bangsa Yahudi dan ibu kota
mereka, Yerusalem (DanieI9:24-27). Ringkasan ini berdasarkan pada kerangka
waktu yang mencakup sejarah lampau bangsa Yahudi demikian juga masa depan
mereka. Bacalah Daniel pasal 9 sebagai persiapan untuk pembahasan kita
mengenai peristiwa-peristiwa ini.

Peninjauan Mengenai Orang Yahudi Dalam Sejarah dan Nubuat Alkitab

Tujuan 2. Memilih peristiwa-peristiwa nubuat yang telah terjadi dari Daniel
9 dan Amos 9.

Penglihatan Daniel

Alkitab memberitahukan kita bahwa, oleh karena kegagalan bangsa Yahudi
untuk melaksanakan Tahun Sabat dari tanah setiap tujuh tahun, maka Allah
telah memutuskan bahwa mereka akan tinggal di tanah dari musuh-musuh
mereka selama tujuh puluh tahun. (Bandingkan Imamat 25:2-7 dan 26:14-16,
31-35 dengan 2 Tawarikh 36:21 sebagai penjelasan tentang Tahun Sabat serta
akibat-akibatnya karena mengabaikannya.) Petunjuknya, ialah bahwa selama
490 tahun bangsa itu telah lalai mengadakan Tahun Sabat yang diharuskan.
Kunci untuk nubuat yang singkat tetapi sangat penting dalam Daniel 9 berkisar
sekitar suatu periode yang sama yaitu tujuh puluh "tujuh" atau tujuh puluh
"sabat" dari tahun-tahun yang disebut dalam ayat 24 sampai 27.
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Bangsa Israel telah biasa dengan "sabat" tahun-tahun, karena setiap tahun
yang ketujuh adalah tahun sabat, suatu masa perhentian bagi tanah itu (Ima-
mat 25:3-4). Yobel besar berhubungan dengan penyesuaian sosial dan ekonomi
yang terjadi setiap tahun ke-50 didasarkan pada kelipatan dari tahun-tahun sabat
yang penting ini - tujuh kali tujuh tahun, atau sabat (lihat Imamat 25:8-9).
Selama tahun ke-50 ini semua hutang dihapus, budak-budak dibebaskan, dan
tanah-tanah perkebunan dikembalikan kepada pemilik yang asli.

Betapa anehnya bahwa ketika masa penawanan 70 tahun hampir berlalu,
seorang malaikat disuruh untuk menyatakan melalui Daniel permulaan dari
periode yang baru dalam urusan Allah dengan bangsa Yahudi. Sebagaimana
saudara lihat dari nubuat Daniel, periode ini akan diperpanjang selama jumlah
tahun yang sama dengan jumlah pelanggaran akan tahun sabat, atau 490 tahun
(yaitu tujuh puluh kali tujuh tahun). Baiklah kita mengulang dengan singkat
fakta-fakta yang dinyatakan dalam visiun Daniel, dan kemudian kita akan
melihat penafsiran visiun itu.

1. Nubuat itu menyangkut bangsa Daniel, orang-orang Yahudi, dan kota
sucinya, Yerusalem (ayat 24).

2. Nubuat itu meliputi suatu periode tujuh puluh kali tujuh atau sabat
tahun. Hal ini menunjukkkan suatu jangka waktu selama 490 tahun.

3. Kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan dalam periode ini termasuk:
a. Hal melenyapkan pelanggaran
b. Hal mengakhiri dosa
c. Hal menghapuskan kesalahan
d. Pengurapan dari yang maha kudus (atau Seorang yang mahasuci)
e. Masuknya kebenaran yang kekal (ayat 24)

4. Pada awalnya masa periode itu meliputi tujuh kali tujuh (49 tahun) dan
enam puluh dua kali tujuh (434 tahun), sehingga seluruhnya enam puluh
sembilan kali tujuh (483 tahun - lihat ayat 25).

5. Masa itu mulai pada saat yang tepat: pengumuman perintah untuk
memulihkan serta membangun kembali kota Yerusalem.

6. Periode masa permulaan berakhir dengan suatu peristiwa yang sangat
istimewa: kedatangan Seorang Yang Diurapi, dan penyingkiran-Nya
segera sesudah itu (ayat 25-26).
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. Dua raja yang nampak ialah: Seorang Yang Diurapi (Yesus' dan raja
yang akan datang (Antikristus), yang pengikut-pengikutnya axan mem-
binasakan kota dan tempat ·suci (ayat 25-26).

,}o,o Lalu tujuh tahun yang terakhir tampak jelas ketika raja) ang akan
datang (Antikristus) akan mengadakan perjanjian dengan bang sa Yahudi
selama masa tujuh tahun. Akan tetapi, pada pertengahan masa ini,
sesudah 31;2 tahun, raja yang akan datang ini akan membatalkan per-
janjian, menghentikan semua kegiatan agama Yahudi, serta rn ernusnah-
kan (menghancurkan serta mengosongkan) bait suci seb: Jum tiba
ajalnya.

7 Berdasarkan keterangan sebelumnya, kita dapat menyimpulks JI bahwa
peria .ie yang tercakup dalam visiun Daniel didasarkan pada jumla l

a) waktu orang Yahudi tidak merayakan tahun sabat mereka.
b) raja yang akan menguasai bangsa Yahudi.
c) sal-at dalam setahun.

Pena] siran Visiun Itu

Isaiklah kita lanjutkan dengan penafsiran visi un luar biasa ini yang mulai
dengan Daniel 9:25:

Maka ketahuilah dan pahamilah: dari saat firman itu keluar, yakni I 'ahwa
Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada keda-
tangan Seorang Yang Diurapi, seorang raja, ada tujuh kali tujuh nasa;
dan enam puluh dua kali tujuh masa lamanya kota itu akan dibangun
ke rnbali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-t .ngah
ke-ulitan. Sesudah keenam puluh dua kali tujuh masa itu akan dising-
ki' kan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa
(a vat 25-26).

F'erhatikanlah bahwa perintah untuk memulihkan serta memban um kem-
bali i erusalem diberikan pada tahun pemerintahan ke-20 raja A -tahsasta
(Nehenia 2:1-8). Suatu penelitian yang saksama akan catatan sejarah
meny.uakan tahun 445 S.M. sebagai tanggal untuk perintah ini. Kota i.u benar-
benar Jibangun pada masa kesulitan. Kemudian, 434 tahun kemudian Seorang
yang I )iurapi muncul tepat seperti yang dinubuatkan. Para ahli ABd .ab telah
mengl itung dengan teliti bahwa tepat 483 tahun sesudah perintah Ar ahsasta,
Yesus. Seorang yang Diurapi, memasuki kota Yerusalem dengan dielu-elukan
pada .-khir pelayanan-Nya di dunia (Lukas 19:28-38). Kemudian, di dalem waktu
beberapa hari, Ia disingkirkan melalui penyaliban.
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Berikutnya, dalam visiun Daniel, malaikat memberitahukan kepadanya
bahwa rakyat seorang raja yang akan datang akan membinasakan kota dan
tempat kudus itu sesudah Orang yang Diurapi itu disingkirkan (ayat 26). Bagian
nubuat ini digenapi tepat pada tahun 70 T.M. ketika tentara Romawi mem-
binasakan kota Yerusalem, merobohkan tembok-tembok, membakar tempat
kudus (Bait Allah), dan kemudian membongkar setiap batu-batu bangunan itu
(Matius 24:2). Pada saat inilah berhentilah eksistensi bangsa Yahudi, Israel,
sebagai suatu bangsa yang berdaulat (memerintah sendiri). Rakyatnya berserak-
serak ke ujung dunia, dan rencana-rencana jangka panjang yang dinubuatkan
oleh Allah (Daniel 9:24) nampaknya tertunda.

Peristiwa-peristiwa dari sabat yangterakhir atau sabat ketujuh puluh tahun
dalam visi Daniel belum terjadi. Periode terakhir dalam rencana Allah bagi
bangsa Yahudi inilah yang khususnya berkenaan dengan kita dipandang dari
segi akhir zaman. Itulah sebabnya, kita harus memeriksa apa yang telah ter-
jadi yang mengakibatkan adanya selang dalam kerangka waktu yang ditetapkan
oleh Allah. Kita akan mulai dengan masa permulaan bangsa Yahudi.

Secara singkat, Allah menyatakan dengan jelas sekali kepada bangsa Israel
ketika mereka memasuki Tanah Perjanjian bahwa ketaatan kepada hukum-
hukum- Nya akan menguntungkan mereka (lihat Ulangan 28: 1-14). Ia juga
menyatakan dengan jelas sekali bahwa kesukaran akan mengikuti ketidaktaatan
umat-Nya (Imamat 26:14-45; Ulangan 28:15-68). Alkitab menyatakan bahwa
oleh karena ketidaktaatan mereka dan kebejatan yang nampaknya tidak dapat
diperbaiki, maka Allah akhirnya mengizinkan umat-Nya itu tersebar (terpencar-
pencar) dari tanah mereka. Kemudian, Ia menjadikan tanah itu sunyi sepi
(Yesaya 6:11-12; 17:9; 64:10). Sebelumnya, tujuh puluh tahun penawanan tidak
berguna untuk membalikkan umat itu kepada Allah. Oleh karena itu, melalui
perserakan yang disebabkan oleh penaklukan yang dilakukan bangsa Romawi,
orang Yahudi itu menjadi "pengembara" dan mereka itu menderita sangat hebat
sewaktu mereka mencari tempat perlindungan dari bangsa-bangsa bukan Yahudi
yang bermusuhan.

Jadi, orang Israel, bangsa yang terpilih, terbuang dari Tanah Perjanjian
untuk sementara waktu. Dalam kasih serta kemurahan-Nya Ia telah menyatakan
bahwa Ia tidak akan meninggalkan umat-Nya sama sekali (Imamat 26:43-45),
tetapi Ia akan memanggil mereka kembali dari segala penjuru bumi (Yesaya
11:11-12). Ia akan menggunakan bermacam-macam cara untuk mengumpulkan



256 DASAR-DASAR KEBENARAN

mel eka, menarik mereka dari negeri tumpangan mereka ke tanah yang telah
dilx rikan-Nya kepada "bapa" Abraham sebagai tanah milik yang kl-kal selama-
lamanya (Yeremia 16:14-16).

8 Peristiwa apakah (suatu penggenapan nubuat Daniel) terjadi dali menandai
ber.ikhirnya bangsa Yahudi, serta menyebabkan bangsa itu tersebar sampai ke
uju ig bumi?

Kembalinya ke Israel

Cukup menarik, pada permulaan abad ini, sesudah berabad-ab.id lamanya
mengalami penganiayaan yang mengerikan, banyak orang Yahudi mendapati
bah 'Na mereka tidak lagi begitu dibenci. Itulah sebabnya, mereka menetap di
berl-agai tempat di bumi dengan kepuasan yang relatif. Sebagai akil at, mereka
cenuerung melupakan kasih sayang mereka kepada Tanah Perjanjian itu.

Akan tetapi, seorang pemimpin Yahudi di Eropa, bernama Dr Theodore
Her : I, agak kuatir ketika ia menyaksikan meningkatnya penganiaya ln di Rusia
mendekati akhir abad ke-19. Karena ia percaya bahwa keadaan itil mungkin
akal menjadi jauh lebih buruk bagi umat-Nya, maka ia berusaha unt lk menarik
perhatian mereka dengan gagasan untuk mendirikan suatu tanah a ir nasional
di F'alestina. Akan tetapi, usahanya untuk mendirikan "Gerak. Ln Sionis"
moe em, kurang berhasil. Orang-orang Yahudi di Jerman, misalny I, berkata,
"Ki-a tidak tahu apa-apa mengenai Sion. Jerman adalah tanah Palestina kami
dan \1unich adalah Yerusalem kami."

Ketika dunia ini bergerak maju mendekati perang di Eropa, ban l~a Yahudi
men vadari bahwa kehidupan semakin lama semakin sulit. Dengan demikian,
selar la Perang Dunia I, Gerakan Sion menekan pemerintahan In! gris, yang
pad, akhirnya mengeluarkan Deklarasi Balfour. Dokumen ini menjar Jikan ban-
tuan Inggris untuk menetapkan Palestina sebagai tanah tumpah dal ah bangsa
Yah Idi. Ketika Inggris menguasai Tanah Kudus itu sesudah perang berakhir,
beru iigrasi Yahudi ke Palestina didorong. Banyak orang Yahudi k .rnbali un-
tuk iidup bersama-sama dengan orang Arab yang telah tinggal d tanah itu
berabad-abad lamanya.
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Segera mengancamlah Perang Dunia II, dan penganiayaan orang Yahudi
mulai menghebat. Di Eropa perang itu menjadi begitu hebat sehingga banyak
orang Yahudi menyadari bahwa satu-satunya pengharapan mereka supaya bisa
hidup terus, ialah keluar dari Eropa dan kembali ke tanah air yang dahulu.
Sesudah akhir Perang Dunia II, banyak orang Yahudi meninggalkan tanah tem-
pat penumpangan mereka itu menuju Palestina. Menjelang pertengahan bulan
Mei 1948, orang-orang Yahudi yang kembali mengumumkan lahirnya negara
Israel modern. Segera nubuat dari Amas 9: 14-15mulai digenapi secara harfiah:

Aku akan memulihkan kembali umat-Ku Israel; mereka akan mem-
bangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya; mereka akan
menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya; mereka akan
membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka Aku
akan menanam di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari
tanah yang telah Kuberikan kepada mereka," firman Tuhan, Allahmu.

Tanah itu kelihatan tidak berharga lagi selama hampir 2000 tahun. Allah
telah berkata bahwa padang gurun itu akan berbunga seperti bunga mawar
(Yesaya 35:1-2). Nubuat Yesaya telah digenapi dengan sangat tepat. Tempat-
tempat yang tandus telah dimanfaatkan kembali, dan kota-kota yang sudah
runtuh telah didiami kembali, dibangun kembali, dan diperkokoh kembali
(Yehezkiel 36:33-36; lihat juga Yesaya 61:4).

Seorang akhli sejarah telah mengatakan bahwa Perang Dunia I memper-
siapkan Tanah Perjanjian itu untuk bangsa Yahudi; Perang Dunia II memper-
siapkan bangsa Yahudi untuk tanah air mereka; dan suatu peperangan yang
akan datang akan mempersiapkan bangsa Yahudi untuk Allah mereka.

Mereka yang tetap mengikuti persoalan-persoalan di Timur Tengah
menyadari bahwa dengan kembalinya orang Yahudi ke tanah air mereka yang
sejati, banyak dari penduduk yang telah lama menghuni negeri itu, yaitu orang
Palestina, kini terlantar dan sejumlah besar menjadi pengungsi dalam negara-
negara lain di Timur Tengah. Hal ini telah menyebabkan ketegangan dan
perselisihan yang semakin meningkat antara orang Yahudi dengan tetangga-
tetangga Arab mereka. Sebagaimana kita akan melihat kemudian, inilah faktor
yang pada akhirnya akan menimbulkan penggenapan nubuat tentang Timur
Tengah.

Dengan mengingat gambaran nubuat ini, kita sekarang akan beralih pada
isi nubuat dalam Daniel 9:27, yang berkenaan dengan "raja yang akan datang"
dan penyelesaian perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat 24.
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9 Ln gkarilah huruf di depan peristiwa-peristiwa nubuat yang tela 1 terjadi,
sebagaimana dijelaskan dalam bagian ini:
a Masa pembuangan orang Yahudi selama 70 tahun dikarenakan ketidaktaatan
b Pe nugaran dan pembangunan kembali Yerusalem sesudah penawanan

sel.rrna 70 tahun
c KeIatangan Seorang Yang Diurapi
d Kedatangan Antikristus
e Penyingkiran Seorang Yang Diurapi
f Ras yat dari penguasa yang akan datang membinasakan Kota Suci dan Bait

AlJ.ih.
g Ber akhirnya bangsa Yahudi sebagai bangsa yang berdaulat.
h Nubuat dalam Amas 9 bahwa bangsa Israel akan sekali lagi dipulihkan dan

ora -ig-orang akan kembali untuk membuat kebun-kebun dan rn enanami
ket un anggur.
Pel ianjian antara bangsa Yahudi dan raja yang akan datang yang ( ilanggar
ses.dah tiga tahun setengah.

Sabat Ketujuh puluh dari Daniel

Tujuan 3. Memilih pernyataan-pernyataan yang benar mengenai peristiwa-
peristiwa pada masa Antikristus dan perang Harmagedon

Kita telah melihat bahwa, setelah penyingkiran Orang Yang Diurap, bangsa
Israel lU pun berakhir. Dalam kerangka waktu yang sama ini, gereja muncul
serta rnemulaikan misi yang diberikan oleh Allah. Paulus menyatakan dalam
Roma oasal 9-11 bahwa Allah tidak menolak bangsa Israel sama seka i. Akan
tetapi, sementara itu Ia telah menantang gereja untuk berperan sebagai alat
pengin dian-Nya seperti orang-orang percaya yang memberitakan Inji kepada
orang-orang di dunia. Pada jarak waktu di antara penyingkiran Orang Yang
Diuraj I dengan penyempurnaan rencana Allah yang menyangkut bangs a Israel,
gereja relah melanjutkan fungsinya.

Bil kti Alkitabiah menunjukkan kepada fakta bahwa gereja sedang
menun «gu kedatangan Tuhan untuk mengangkatnya (1 Korintus I; :50-52,
1 Tesal mika 4:13-17). Akan tetapi, nampaknya bahwa raja yang akar datang
itu diha mbat atau ditahan dari rencana jahatnya oleh Roh Kudus, yang bekerja
melalu gereja (2 Tesalonika 2:1-12). Segera setelah gereja terangkat, manusia
durhaka ini dinyatakan. Pada waktu itu Allah akan menujukan perhat an-Nya
kepada bangsa Israel sekali lagi, ketika peristiwa-peristiwa sabat ketuju h puluh
itu mel uju penggenapan.
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Kita telah memperhatikan bahwa Daniel 9:24-27 menyangkut bangsa
Yahudi. Ketika Yeremia meninjau masa itu, ia menyamakan pengalaman orang
Israel dengan penderitaan hebat yang dialami seorang ibu ketika melahirkan
seorang bayi (Yeremia 30: 1-11). Tidak ada masa lain dalam sejarah yang seban-
ding dengan periode ini berhubungan dengan penderitaan; itulah "waktu
kesusahan bagi Yakub" (ayat 7). Hal ini berarti "waktu kesusahan bagi bangsa
Israel". Bagaimana semua kesulitan itu akan terjadi?

Antikristus
Daniel 9:26, sebagaimana saudara ingat, berbicara tentang raja yang akan

datang, sedangkan ayat 27 menyatakan kegiatannya. Perhatikan baik-baik
bahwa ia akan menetapkan suatu perjanjian dengan banyak orang selama "satu
kali tujuh masa" (tujuh tahun). Rupanya, ketegangan Timur Tengah antara
bangsa Yahudi dengan tetangga Arabnya akan berlangsung hingga terjadi suatu
krisis yang besar, yang pasti akan mengancam perdamaian dunia. Pada saat
ini, raja yang akan datang (Antikristus) akan tampil untuk menetapkan per-
damaian. Prestasi diplomatiknya akan disambut sebagai suatu kemenangan
besar, dan orang-orang di dunia akan menyambut dia dengan gembira sebagai
yang tidak ada tandingannya (Wahyu 13:4).

Israel akan mengharapkan jaminan keamanan dari pembawa damai ini.
Bebas dari soal memelihara kesiap-siagaan militer yang tinggi, bangsa Yahudi
akan dapat mengalihkan uang serta tenaga mereka ke maksud-maksud per-
damaian; memajukan negaranya, meningkatkan standar hidup mereka, serta
menyediakan rumah dan pekerjaan bagi banyak orang yang- terlantar. Pem-
buatan perjanjian perdamaian itu akan memperkenalkan Pembawa damai
sebagai "manusia durhaka" (2 Tesalonika 2:3).

Selamabeberapa waktu di seluruh daerah semuanyaakan berjalan dengan baik,
tetapi pada pertengahan perjanjian itu penguasa itu akan mengingkari perkataannya
(Daniel 9:27). Nas Alkitab mengatakan bahwa ia akan melarang hak-hak agama
dan sipilbangsa Israel. Daripada penyembahanortodoks mereka, ia akan mendirikan
suatu kekejian yang menajiskan" (suatu pelanggaran hebat yang mengerikan
terhadap tempat yang ditahbiskan kepada Allah) di dalam Bait Allah. Oleh
karena ia akan mendewakan dirinya (menyatakan dirinya menjadi Allah) serta
menuntut penyembahan (lihat 2 Tesalonika 2:4, 8-11; Wahyu 13:13-15),
kelihatannya ia akan mendirikan patung dirinya di dalam Bait Allah lalu menun-
tut orang Yahudi menyembah kepadanya kalau tidak mereka akan mati. Ia akan
dibantu oleh seorang perantara khusus yang boleh kita sebutkan sebagai
"menteri propagandanya" . Nabi palsu ini akan mengadakan mukjizat-mukjizat
dan memiliki pengaruh jahat yang kuat atas orang-orang (Wahyu 13:13; 16:13).



260 DASAR-DASAR KEBENARAN

Yesus mengacu kepada tindakan penghujatan ini dengan menyebutnya
"pembinasa keji." Ia memberikan peringatan ini, "Jadi, apabila kamu melihat
Pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampi Iikan oleh
nabi Daniel ... maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke
pegunungan" (Matius 24: 15-16). Dengan bahasa kiasan yang sangat kuat, kita
mengetahui tentang kengerian yang akan dialami oleh orang-orang Yaiudi pada
waktu sistem pemerintahan yang jahat pada akhir zaman berusa ha mem-
binasakan bangsa Israel (lihat Wahyu 12:13-17; Daniel 12:1, 6-7).

Selama masa yang sama ini akan terjadi juga banyak kekacauan dan
kesukaran bagi orang bukan Yahudi, karena ada tiga rangkaian hukuman akan
dicurahkan ke atas penduduk bumi. Wahyu pasal 6, 8, 9, 15, dan 16meng-
gamb .rrkan bertambahnya murka Allah yang akan dicurahkan ke atas kera-
jaan "raja yang akan datang" sementara waktu berjalan terus.

Sewaktu raja jahat itu berusaha memperkuat kekuasaannya, ia ak ln meng-
gunakan sistem penguasaan terhadap keuangan dan kredit di selun.h dunia.
Melalui sarana ini, ia dapat memaksa orang-orang untuk menerima kekuasaannya,
oleh karena tidak seorang pun dapat menjalankan perusahaan kecuali ia Inenerima
tanda identitas yang dituntut oleh penguasa ini (Wahyu 13:16-!7). Sementara
ia bekerja untuk menetapkan suatu pemerintahan yang meliputi selun h dunia,
ia akan menjumpai perlawanan. Dengan demikian, peperangan adalah sifat khas
dari tiga setengah tahun terakhir dari pemerintahannya selama tuju 1 tahun.

Yehezkiel, dengan ilham nubuat, menyatakan bahwa konfederasi bangsa-
bangsa sebelah utara akan menyerang bangsa Israel, yang sedang menikmati
perlindungan yang diberikan oleh manusia durhaka" itu. Orang banyak yang
tidak heriman dalam bala tentara ini mengharapkan untuk menghancurkan
bangsa Israel; akan tetapi mereka tidak memperhitungkan perhatian Allah
terhadap umat-Nya. Sementara serangan itu berlaku, Allah membela umat-Nya
dan membinasakan hampir seluruh angkatan penyerbu itu (Yehezkiel 38 dan
39). Kekuatan-kekuatan lain juga bangkit dan "manusia durhaka" terpaksa
untuk membela tuntutannya untuk memerintah.

Harmagedon
Daniel juga, memperhatikan bahwa perlawanan akan muncul di terbagai

tempat Hal ini memaksa "manusia durhaka" itu untuk terus sibuk menghan-
curkan lawannya (Daniel l l :40-45). Jelaslah pemerintahannya atas seluruh dunia
akan retak oleh pertikaian (perselisihan) ketika akhir pemerintahan itu
mendekat. Ketika masa akhirnya mendekat, Allah akan rnengurnpulk an bala
tentara untuk dunia untuk pertempuran yang terbesar dan terakhir dalam se-
jarah di suatu tempat yang disebut Harmagedon (Wahyu 16:!6).
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Akan tetapi, di Harmagedon pokok persoalan itu tidak akan diputuskan
melalui kecanggihan senjata-senjata manusia, atau besarnya angkatan perang,
atau pengabdian para pejuang. Allah akan mengejutkan bala tentara yang
terkumpul itu pada waktu Ia menyerbu dari luarplanet bumi. Akibatnya sangat
mengerikan dan tidak terlukiskan (lihat Wahyu 19:19~2l).

Orang-orang yang congkak ini bukan hanya akan menentang Allah dalam
pertempuran ini, tetapi juga pada saat ini, mereka nyaris membinasakan bangsa
Israel. Akan tetapi, pada waktu Tuhan Yesus tampil, terjadilah beberapa
perkara. Sewaktu orang Israel melihat kebinasaan musuh-musuhnya, tiba-tiba
bangsa itu mengalami perubahan dalam hati mereka (lihat Zakharia 14:4-5,
12-15). Yesus yang memimpin pertempuran itu tidak lain daripada Dia yang
ditolak oleh nenek moyang. Sekarang, Orang yang telah ditikam itu men-
datangkan kelepasan yang besar. Dengan penyataan-Nya, maka orang Yahudi
yang telah luput itu remuk hatinya (Zakharia 12:10-13:1), dan mereka itu
menyambut Dia yang datang dengan nama Tuhan. Lebih banyak unsur dari
rencana Allah yang terdapat dalam Daniel 9:24 sekarang menjadi jelas,
sebagaimana yang akan kita lihat pada bagian berikut.

10 Yang manakah dari pernyataan ini adalah BENAR mengenai peristiwa-
peristiwa pada masa Antikristus dan perang Harmagedon?
a Nama-nama lain untuk Antikristus ialah raja yang akan datang dan manusia

durhaka.
b Orang yang Diurapi itu menunjuk kepada Yesus Kristus.
c Ketika gereja lahir, Allah sama sekali menolak bangsa Israel.
d Sebelum kedatangan raja itu (Antikristus) gereja akan diangkat.
e Bangsa Israel akan terhindar dari masa pencobaan dan kesengsaraan pada

akhir zaman.
f Antikristus akan memenuhi perjanjian tujuh tahun perdamaian dengan

bangsa Israel; ini menjadi masa perdamaian dan kemakmuran besar di
seluruh dunia.

g Alkitab menunjukkan bahwa Antikristus akan. mengingkari perjanjiannya
dengan bangsa Israel dan menajiskan bait Allah yang suci.

h Antikristus akan menguasai seluruh dunia dan memaksakan tanda iden-
titasnya pada setiap orang yang ingin membuka perusahaan.
Yang mula-mula akan bertempur pada waktu perang Harmagedon adalah
balatentara yang berkumpul dengan senjata mereka yang hebat.

j Pada akhirnya Yesus akan dinyatakan kepada bangsa Yahudi sebagai Tuhan
mereka.



262 DASAR-DASAR KEBENARAN
--------------------- ----- - -----

PEI\YATAAN YESUS KRISTUS

Tujuan 4. Menerangkan keadaan-keadaan mana yang akan menyebabkan ter-
jadinya penyataan Kristus, dan menggambarkan akibat dari dua
pemimpin yang bertentangan.

Keadaan-keadaan

Sementara peristiwa-peristiwa masa Kesengsaraan Besar terjadi, orang-
orang percaya ada bersama-sama dengan Tuhannya. Sementara kejai atan men-
ingk.u, dan kedurhakaan manusia memuncak, segi kedua dari k cdatangan
Tuhan akan terjadi: penyataan-Nya kepada bangsa-bangsa dan bala rentara di
dunia yang telah berkumpul (Wahyu 1:7; 19:11-21). Pada peristiwa mi orang-
orang percaya datang bersama-sama dengan Tuhan pada waktu l.r turun ke
bumi (Kolose 3:4).

Lalu, pada saat itu, dua keadaan akan mencapai tingkat yang .idak ter-
tahankan lagi. Yang pertama ialah kefasikan dan sifat mementingkan diri
manusia. Itulah sebabnya dua malaikat berseru bahwa tuaian sue ah masak
(Wahyu 14:15). Masa untuk penuaian yang bersifat penghakiman 'elah tiba.
Allah, yang telah memberikan manusia kebebasan untuk membuat pil han, tidak
lagi mengizinkan manusia untuk mengikuti hawa nafsunya yang menyesatkan.
Oran g-orang yang bimbang dan yang tidak percaya yang meraguk ln adanya
Allah yang kudus akan dibungkamkan. Persoalan dosa harus diatasi selama-
lamanya. Dalam menanggapi pengumuman kedua malaikat itu, seorang
malaikat lain (secara kiasan) akan mengayunkan sabitnya ke atas b.rmi, serta
menpumpulkan buah anggur, dan melemparkannya ke dalam kilan lan besar,
yaitu murka Allah (Wahyu 14:19).

Keadaan yang kedua yang tidak akan dibiarkan Allah lagi ialah
penganiayaan bangsa Israel. Sebagaimana yang telah kita lihat, tuji an utama
"manusia durhaka" itu ialah pemusnahan umat Tuhan. Akan tetapi, Allah tidak
akan berdiam selama-lamanya sementara maksud yang jahat ini dilaksanakan,
Masanya akan datang ketika Ia akan turun tangan, yang akan meryebabkan
keda: angan-Nya kembali ke dunia.
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11 (Pilihlah satu jawaban.) Bahasa kiasan dalam Wahyu 14:19 berarti bahwa
suatu waktu akan datang bilamana Allah akan
a) membinasakan semua tumbuh-tumbuhan di bumi.
b) menjatuhkan hukuman terakhir ke atas orang-orang berdosa yang menolak

Dia.
c) mengangkat gereja.
d) menyebabkan orang-orang jahat membinasakan diri mereka sendiri.

Peristiwa Itu

Pada kedatangan-Nya yang pertarna, Yesus tampak sebagai Hamba yang
menderita. Ia tiba di sebuah desa kecil yang tidak begitu terkenal tanpa upacara
atau pengakuan istimewa. Hanya beberapa orang gembala yang memandang
kemuliaan yang kelihatan di atas lereng bukit Yudea yang sepi ketika penghuni
surgawi yang banyak sekali menyambut kelahiran-Nya (Lukas 2:8-15). Akan
tetapi, pada waktu kedatangan-Nya yang kedua kali, Ia akan tampak di negeri
yang sama dengan kemuliaan dan penghormatan yang besar. Kali ini, Ia tidak
akan memohon kepada orang-orang. Ia akan datang untuk membinasakan,
mengalahkan, dan memaksakan kekuasaan-Nya.

Bala tentara surga akan dilihat oleh manusia, waktu mereka menyertai
Yesus, Pemimpin mereka. Mereka akan mengambil bagian dalam konfrontasi
(pertemuan berhadapan muka) antara Tuhan dan tentara-tentara manusia
durhaka itu. Baiklah kita perhatikan dengan singkat apa yang akan dikerjakan
pada penyataan Tuhan kita.

1. Tujuan yang segera dilaksanakan ialah mengakhiri perang pemberon-
takan yang telah pecah di seluruh dunia (Wahyu 16:12-21,19:11-21).

2. Tuhan kita akan menyatakan diri-Nya sebagai Raja atas segala raja dan
Tuhan di atas segala tuan. Iblis, yang hingga kini telah menuntut haknya
atas kerajaan-kerajaan dunia ini, akan disingkirkan, dan Yesus, Raja
yang benar, akan memangku jabatan-Nya sebagai Raja.

3. Yesus akan menyebabkan para pemimpin angkatan perang Iblis men-
jadi tidak berdaya waktu Ia dengan segera mencampakkan serta mengu-
rung mereka dalam lautan api yang menyala-nyala (Wahyu 19:19-21).
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4. Tentu saja, sebagaimana yang telah kita perhatikan, penyelan utan Israel
akan menjadi prioritas yang terutama. Peristiwa kedatangan Iuhan kita
akan mengakibatkan bangsa Yahudi kembali kepada Allah dalam per-
tobatan dan penyesalan. Suatu pembaharuan rohani akan It rjadi yang
tidak pernah terjadi dalam sejarah: Umat yang buta rohai I ini akan
kehilangan hati keras mereka dan menerima hati yang lali! bersama
dengan kuasa Roh yang memungkinkan mereka merneliha '.1 hukum-
hukum Pencipta mereka (Yehezkiel 36:26-27).

5. Pada akhirnya, kedatangan Tuhan kita dalam kemuliaan ak in menga-
kibatkan pendirian kerajaan kebenaran di seluruh dunia, \ Iasa Kera-
jaan Seribu Tahun. Petunjuk yang paling jelas mengenai p ersyaratan
untuk memasuki kerajaan ini terdapat dalam Matius 25:31 A6. Nam-
paknya, bahwa perlakuan terhadap orang-orang Yahudi, yai li saudara
Tuhan, akan menentukan hal ini (lihat Matius 25:40, juga Kejadian
12: 1-3). Kerajaan Seribu Tahun akan menjadi pokok pembic araan kita
yang berikut.

12 I iua keadaan ekstrem apakah yang akan menyebabkan pen yat lan Yesus
Krisi us bilamana orang-orang yang ditebus dalam segala zaman aka l\ kembali
ke bumi bersama-sama dengan Dia?

13 Apa yang akan terjadi dengan raja-raja dari kedua angkatan pe -ang yang
bertc ntangan apabila mereka bertemu berhadapan muka pada saat akhir ini?

KER>\JAAN SERIBU TAHUN

Tujuan 5. Mengenali maksud-maksud dan menggambarkan sifat-s fat Kera-
jaan Seribu Tahun itu.

Mak!oludKerajaan Seribu Tahun

.vlkitab berbicara tentang suatu masa kebenaran dan damai, keadilan, dan
kelim pahan, dalam hubungan dengan kedatangan kedua kali Tuhan ki!a (Yesaya
2: 1-4,65:20-22; Mikha 4: 1-5). Dalam Wahyu 20: 1-7, masa waktu itu d sebutkan
seribu tahun. Akan tetapi, Kerajaan itu disebut dengan sejumlah C<Ia dalam
Alkitab. Dalam Doa Bapa Kami kerajaan itu disebut sebagai "kera,aan yang
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akan datang" (Matius 6: 10), sedangkan dalam Lukas 19: 11 itu disebut "Kera-
jaan Allah." Wahyu 11:15 menunjuk kepada "pemerintahan atas dunia,
dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya". Daniel 7 menyebutnya
"kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan ... kerajaan yang tidak
akan musnah" (ayat 14)

Apakah maksud dari kerajaan ini? Pertama, pada mula pertama Allah
menetapkan suatu pemerintahan moral di atas bumi yang menjadi sasaran pen-
cobaan Iblis, dan bumi jatuh ke dalam perhambaan kepada roh jahat yang sama
ini. Oleh karena itu, perlu kemuliaan Allah dibenarkan (dibela; dibuktikan
kebenarannya) melalui kemenangan atas Iblis. Setelah pengaruh kutuk terangkat
dan Iblis diikat, manusia akan bebas untuk menjalankan kasih, keadilan, dan
pemeliharaan Tuhan, sewaktu la memerintah dengan keadilan dan kebenaran.
Sebagai akibat, manusia akan menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Dalam
kerajaan kebajikan-Nya, Tuhan kita akan menunjukkan bahwa kebutuhan
manusia telah disediakan, bahwa keadilan masih hidup, dan damai serta
kerukunan dimungkinkan di atas bumi.

Kedua, Zaman Kerajaan itu perlu untuk menggenapi nubuat. Allah men-
janjikan kepada Daud bahwa keturunannya akan memerintah selama-lamanya
(2 Samuel 7:8-17; Mazmur 89:4-5, 20-38; Yeremia 33:14-26). Seperti yang telah
kita lihat, pemerintahan ini untuk sementara terhenti; nubuat itu masih
menunggu penggenapannya. Setelah genap waktunya, Yesus dilahirkan 'dari
perawan Maria, dari keluarga Daud, tetapi la tidak pernah memerintah di atas
takhta Daud di Israel. Itulah sebabnya, nubuat ini, menunggu penggenapan-
nya di masa depan. (Lihat juga DanieI2:34-35, 44-45; dan Roma 8:18-25 un-
tuk nubuat-nubuat yang berhubungan.)

Sifat-Sifat Kerajaan Itu

Sejumlah besar ayat Alkitab menambah pada pengetahuan kita tentang
pemerintahan dan keadaan rohani yang akan ada dalam pemerintahan dari Yang
Diurapi. Baiklah kita meninjaunya lagi dengan teliti.

1. Akan ada suatu pemerintahan yang sungguh-sungguh di atas bumi
(Zakharia 14:9).

2. Pemerintahan itu akan melibatkan semua orang yang diam di bumi
(Mazmur 72:8-11; Daniel 7:14; Matius 25:31-32).
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i. Karena pengaruh kutuk telah tersingkir, maka tanah akan mel 1 beri hasil
makanan yang banyak. Tidak akan ada kelaparan atau l« kurangan
makanan (Yesaya 35: 1; Mikha 4: 1-4).

-4. Hukum Tuhan akan ditaati oleh semua orang. Pernenrn ahan ini,
walaupun lembut dan baik, juga akan tegas. Akibatnya terdapat
penghakiman dan keadilan yang sempurna. Setiap orang yang Idak mau
patuh akan dihukum (Mazmur 2:9; Yesaya 11:4; 65:20. Lakharia
14: 16-19).

, Warga dari Raja dalam kerajaan di bumi ini, rupanya adalah mereka
yang masih hidup setelah masa Kesengsaraan Besar, baik orar g Yahudi
maupun yang bukan Yahudi.

6 Damai akan merupakan sifat utama dari kerajaan ini yang c iperintah
oleh Raja Damai. Tanpa pengaruh jahat Iblis, tidak akan ada lagi
peperangan (Yesaya 11:6-7).

7 Rupanya orang-orang percaya yang ditebus akan membantu Jl iengelola
urusan Kerajaan itu. Para rasul akan memerintah atas Israel, dan nam-
paknya Daud akan dibangkitkan dan akan bertindak sebal .ai wakil
pemerintah di bawah Tuhan kita (l Korintus 6:2-3); Wahyu 5: II); Matius
19:28; 25:31; Yerernia 30:9; Yehezkiel 37:24-25). .

8 Kerajaan binatang akan mengalami perubahan yang sangat
mengagumkan. Binatang-binatang buas akan menjadi jinak, dan yang
jinak akan menjadi binatang yang tidak takut. Binatang-bin.uang itu
akan hidup bersama-sama dengan damai (Yesaya 11:6-9).

9 Orang-orang akan mempunyai keinginan akan Allah dan perkara-
perkara rohani. Mereka akan mempelajari Firman Allah supaya
pengetahuan-Nya akan nyata di mana-mana (Yesaya 2:3; 11:9; :~akharia
8:20-23).

14 Yang manakah dari pernyataan di bawah ini merupakan maksud F.erajaan
Seribu Tahun?
a) Mernberikan kesempatan terakhir bagi Iblis dan orang-orang mati ya ng jahat

unt 11 k bertobat dan datang kepada Allah.
b) Mel ienuhi nubuat mengenai keturunan Daud.
c) Membela kemuliaan Allah serta menetapkan bahwa jalan-Nya adalah satu-

satunya jalan yang benar dan tepat.
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15 Dalam buku catatan saudara, tulislah keadaan dari sifat-sifat Kerajaan
Seribu Tahun yang berikut:
a Kerajaan binatang
b Hukum Tuhan
c Tempat Kerajan
d Orang-orang percaya yang kembali bersama-sama dengan Kristus
e Raja Daud
f Orang Yahudi dan bukan Yahudi yang masih hidup setelah masa Keseng-

saraan Besar
g Firman Allah dan perkara-perkara rohani
h Produksi makanan

PENGHUKUMAN IBLIS DAN ORANG-ORANG JAHAT YANG SUDAH
MATI

Tujuan 6. Menerangkan mengapa Iblis akan dilepaskan sedikit waktu sesudah
Kerajaan Seribu Tahun dan maksud dari Pengadilan Takhta Putih
yang Besar.

Muslihat Iblis yang Akhir

Pada akhir Kerajaan Seribu Tahun, Iblis akan dilepaskan dari kurungan-
nya (Wahyu 20:7-10). Ia segera akan pergi ke seluruh bumi untuk menipu orang-
orang sekali lagi, sambil mendorong pemberontakan terhadap Tuhan. Diberi-
tahukan bahwa amat banyak orang akan mengikuti pasukannya dan bersiap
untuk berperang melawan umat Anah di ibu kota mereka.

Saudara mungkin bertanya, "Mengapa orang-orang itu yang telah hidup
di bawah pemerintahan Raja Yesus yang baik dapat berpaling daripada-Nya
dan bisa percaya bahwa mereka dapat berhasil melawan Dia?" Saudara harus
mengingat bahwa selama Kerajaan Seribu Tahun Iblis akan dibelenggu. Orang-
orang akan dituntut mengikuti undang-undang Kerajaan. Walaupun mereka
akan taat kepada Tuhan, banyak orang tidak mau menerima anugerah-Nya yang
menyelamatkan. Anah tidak akan memaksa mereka untuk menerima Sang
Juruselamat. Jadi, pada akhir Kerajaan, rupanya, banyak orang tidak percaya
akan Kristus untuk keselamatan mereka. Kemudian, waktu Iblis muncul dengan
tipuan lebih lanjut - dusta yang besar - mereka akan mendapat kesempatan
untuk memberontak. Mereka akan memperoleh hak istimewa melaksanakan
hak pilih mereka.
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Pemberontakan ini akan berlaku di seluruh dunia dan akan lc erkernbang
hingga Iblis memimpin angkatan perangnya melawan perhimpunan Jimat Allah.
Akun tetapi, Allah akan mengirim hukuman api ke atas para pernbe r ontak dan
mereka akan dihanguskan. Pemimpin mereka, Iblis, akan diikat un uk selama-
lamanya dan dicampakkan serta dikurung dalam lautan api ber .ama-sama
denran binatang itu dan nabi palsu. Di tempat itulah mereka akar menderita
aki hat-akibat roh pemberontakan mereka.

Penghukuman Takhta Putih yang Besar

Sesudah pemberontakan Iblis yang terakhir, tibalah saatnya per ghakiman.
Sam itu merupakan saat yang mengagumkan, sewaktu seluruh ciptt an terharu
rnehhat kemuliaan kehadiran Allah. Semua orang yang telah r iati tanpa
menerima keselamatan Allah, akan dibangkitkan untuk menghad ap Takhta
Pun-i yang Besar (Wahyu 20:11-15). Saudara ingat bahwa semua orang yang
mall dalam Kristus akan dibangkitkan ketika gereja diangkat (I I esalonika
4:13 17).

Orang-orang yang menghadap Takhta Putih yang Besar itu a .an diadili
berdasarkan perbuatan mereka dan apakah nama mereka tertulis d ilam buku
kehidupan. Sementara pengadilan berjalan, akan ada pemeriksaan ke mbali dari
pekerjaan setiap orang. Dan kemudian diadakan pemeriksaan unt lk melihat
apakah namanya tertulis dalam buku kehidupan. Karena orang-ora 19 ini mati
tanpa menerima keselamatan Allah, nama-nama mereka tidak terds pat dalam
buku kehidupan. Berdasarkan keadilan yang sempurna, setiap orang yang tidak
pere-ya akan menerima penghukuman pengurungan yang kekal dalam lautan
api. Pembuangan itu bukan hanya ke dalam api yang kekal tetapi ju za ke tem-
pat kegelapan dan ketakutan. Yesus berbicara tentang ketakutan yang dahsyat
ini serta menunjukkan bahwa hal itu akan menyebabkan orang-orang menangis
dan menggertak kan gigi mereka (Matius 8: 12; 13:42; 22: 13; 24::5]; 25:30).
Deru an demikian, dalam cara ini Allah mengakhiri kejahatan dan menghapus-
kann Vol selama-lamanya.

16 Sempurnakanlah kalimat-kalimat ini.
a AI asan mengapa Iblis akan dilepaskan selama waktu singkat sesu aah Kera-

ja.m Seribu Tahun ialah untuk oo oo.oooooo.oo

b Tujuan dari Penghukuman Takhta Putih yang Besar ialah untuk .. oo .......
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CIPTAAN YANG BARU

Tujuan 7. Menyatakan dasar yang di atasnya saudara mengharap untuk men-
jadi bagian dari ciptaan baru yang akan didirikan Allah.

Rasul Petrus, ketika menulis tentang susunan dunia yang sekarang ini,
mengatakan bahwa dunia ini akan dibakar. Nampaknya bumi ini akan
mengalami renovasi (perubahan atau pembaharuan) melalui api (Yesaya 65:17;
2 Petrus 3:7). Akan tetapi, rasul itu mengatakan bahwa sesudah bencana ini,
kita akan menantikan "langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat
kebenaran" (2 Petrus 3:10-13). Jadi, pada akhirnya Allah akan membawa umat-
Nya yang setia kepada ciptaan-Nya yang mulia yang kekal.

Sedangkan Kerajaan Seribu Tahun akan menjadi suatu zaman Keemasan,
namun orang-orang percaya akan melampaui Kerajaan ini dan masuk ke dalam
zaman yang baru di mana Allah Bapa menjadi semua dalam semuanya. Dalam
ciptaan baru ini, Allah akan menetapkan kediaman-Nya di atas bumi. Kota
yang telah disediakan-Nya itu tidak dapat terlukiskan (l Korint~s 2:9-10), kota
itu indah melampaui segala yang pernah kita lihat (Wahyu 21-22).

Kehidupan kekal, sebagaimana telah dikatakan oleh seseorang, bukanlah
sesuatu tanpa perubahan atau keanekaragaman, demikian pun Allah tidak akan
berhenti setelah rencana-Nya selesai. la adalah Allah orang yang hidup, dan
kita menjadi seperti Dia! la menciptakan alam semesta yang sangat luas yang
nampaknya berada dalam keadaan dibaharui terus-menerus. Dalam masa yang
akan datang, kita yang sekarang melihat suatu gambaran yang kurang jelas,
akan mempelajari keajaiban ciptaan-Nya yang berlangsung terus (l Korintus
13:12). Kita dapat turut serta dalam nyanyian para tua-tua di sekeliling takhta
waktu mereka menaikkan pujian kepada Allah kita:

Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak
menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa,

sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu.
dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu

ada dan diciptakan.

- Wahyu 4:11

Kita dapat melihat ke belakang sepanjang bentangan sejarah, sejak
malaikat-malaikat berkata bahwa Yesus akan datang kembali (Kisah 1: 11).
Begitu banyak sudah terjadi! Begitu banyak nubuat telah digenapi. Peristiwa-
peristiwa telah mendorong dunia ke depan kepada saat di mana kita sekarang
hidup: kita berada pada ujung tahap akhir dari rencana Allah. Kita bergern-
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bira Karena kita telah lebih dekat kepada hari penebusan terakhir. ,(ita selalu
haru', ingat bahwa ciptaan baru menunggu kita, dengan Yesus seb.igai Raja!
"Sesungguhnya, Aku datang segera," kata Yesus. "Berbahagialah orang yang
menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini" (Wahyu 22:7). Lalu kita, yang
ditebus Tuhan, menjawab, "Amin, datanglah Tuhan Yesus!"

17 Selidikilah diri saudara sendiri sewaktu kita mengakhiri pelajar s n ini, dan
tulislah dalam buku catatan saudara atas dasar mana saudara meng harap un-
tuk menjadi sebagian dari ciptaan baru yang akan ditetapkan oleh A Ilah (lihat
Wahl:u 22:12-17).

'sewaktu kita tiba pada akhir pelajaran ini, kita harus ingat bah wa dalam
mempelajari Firman Allah ada suatu nilai etik, terutama perkataa 1 nubuat:

Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah
d.,n belum nyata apa keadaan kita kelak; akan tetapi kita tahu Iiahwa
apabila Kristus menyatakan diri-Nya kita akan menjadi sama seper II Dia,
sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan-Nya yang sebenarnya. Setiap
OI ang yang menaruh pengharapan ini kepada-Nya menyucikan diri sama
seperti Dia yang adalah suci (1 Yohanes 3:2-3).
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soal-soal untuk menguji diri

BENAR-SALAH. Tulislah B di depan pernyataan yang BENAR, dan S di depan
pernyataan yang SALAB.

1Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di dunia sesudah Keangkatan disebut
"pengharapan yang bahagia".

2 Keangkatan dan Penyataan Kristus adalah dua peristiwa yang terpisah;
pada peristiwa yang pertama, Ia datang untuk pengikut-pengikut-Nya,
dan pada peristiwa yang kedua, mereka kembali ke bumi bersama-sama
dengan Dia.

3 Hari dan jam kedatangan Yesus kembali dapat ditentukan dengan cara
mempelajari daftar "sabat-sabat" dalam Daniel 9.

4 Baik orang-orang percaya yang mati dan yang masih hidup akan termasuk
dalam peristiwa Keangkatan.

5 Alkitab menyatakan bahwa ada tingkatan dalam pahala orang-orang
percaya.

6 Kebanyakan dari nubuat-nubuat dalam Daniel 9 sudah digenapi.

7 Seorang Yang Diurapi yang disingkirkan menunjukkan kepada Anti-
kristus.

8 Masa Kesengsaraan Besar akan berlangsung selama tujuh tahun, dan pada
pertengahan masa itu Antikristus akan mengingkari perjanjian dengan
bangsa Yahudi.

9 Bangsa Israel dicerai-beraikan dari Tanah Perjanjian sebab ketidaktaatan-
nya .

.... 10 Kelahiran kembali (kemerdekaan) bangsa Israel pada bulan Mei 1948
adalah penggenapan nubuat.

.... 11 Antikristus akan membawa perdamaian yang tetap kepada dunia selama
1000 tahun .

.... 12 Hanyalah bangsa Yahudi akan dituntut memakai tanda identitas Anti-
kristus supaya menjalankan bisnis .

.... 13 Harmagedon adalah peperangan yang dahsyat antara bangsa Yahudi
dengan musuh-musuhnya, ketika Yerusalem serta seluruh penduduknya
akan dibinasakan.
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.... 14 Penyataan Yesus Kristus akan terjadi bila penganiayaan bangsa Yahudi
serta kedurhakaan umat manusia mencapai keadaan yang el strern .

.... 1S Pada saat penyataan Yesus Kristus, manusia durhaka serta bala cntaranya
akan dikalahkan, dan Yesus akan dinyatakan sebagai Raja St gala Raja
dan Tuan atas segala tuan.

Jikalau saudara mempelajari buku ini sebagai kursus surat-menyura. dengan
Lem baga Kursus Tertulis Internasional, jangan lupa mengerjakan Catat an Siswa
unt lik Unit III. Kembalikan Catatan Siswa itu kepada pengasuh LK':I untuk
diperiksa. Alamat kantornya terdapat pada halaman terakhir Catata n Siswa.

jawaban pertanyaan dalam uraian pasal
9 Pt' risti wa-peristiwa yang digambarkan dalam jawaban a, b, C, d, e. f, g, dan

h elah berlaku. Jawaban d dan i belum digenapi.

1 b) keangkatan orang-orang percaya ketika Kristus datang untuk mereka.

10 a Benar. f Salah.
b Benar. g Benar.
eSaIah. h Benar.
d Benar. Salah.
e Salah. j Benar.

2 Kedatangan-Nya kembali akan terjadi segera sesudah Injil diberuakan di
sel iruh dunia. Tidak seorang pun yang mengetahui hari dan jamnya.

11 b) menjatuhkan hukuman terakhir ke atas orang-orang berdosa yang
-nenolak Dia.

3 a yang mati, dan yang hidup.
b »erkataan Tuhan sendiri.
C .iengharapan.

12 Ket asikan atau kejahatan dan sifat mementingkan diri yang ekst 'em dari
manusia; penganiayaan yang ekstrem terhadap bangsa IsraiI.

4 Mereka akan menerima tubuh baru yang dipermuliakan, yang kekal dan tidak
dapat binasa.

13 Ibh , serta angkatan perangnya akan digeser dari kekuasaannya da I dicam-
pakkan ke dalam lautan api. Yesus akan mengambil tempat-Nya yang layak
seb.igai Raja atas segala Raja dan Tuan atas segala tuan.
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5 c) suatu pahala berdasarkan motif atau mutu pelayanannya.

14 b) dan c) adalah maksud dari Kerajaan Seribu Tahun.

6 a Suatu tubuh yang kekal, yang tidak akan binasa yang akan menggantikan
tubuh jasmaniah pada saat Keangkatan.

b Bilamana Yesus kembali bersama pengikut-pengikut-Nya untuk men-
dirikan kerajaan-Nya.

c Bilamana Yesus kembali untuk umat-Nya: orang-orang yang mati di
dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu; kemudian orang-orang
percaya yang masih hidup akan naik untuk bertemu dengan Dia di udara.

d Kedatangan Kristus yang kedua kali (Keangkatan).
e "Tempat peninjauan pahala" di mana Yesus akan mengadili pekerjaan

orang-orang percaya dan pahala-pahala akan diberikan berdasarkan mutu
kehidupan Kristen serta pelayanan mereka.

15 a Semua binatang akan hidup bersama-sama dengan damai.
b Akan ditaati; akan ada hukuman dan keadilan yang sempurna.
c Bumi.
d Akan memerintah beserta dengan Kristus.
e Akan memerintah sebagai raja muda di bawah Kristus.
f Akan menjadi warga Raja surgawi.
g Akan diingini dan dipelajari.
h Akan berlimpah-limpah.

7 a) waktu orang Yahudi tidak merayakan tahun sabat mereka.

16 a memberikan penduduk bumi kesempatan untuk memilih akan mernihaki
atau menentang Allah.

b menyediakan hukuman Allah bagi orang jahat berdasarkan apakah nama
mereka tertulis dalam buku kehidupan.

8 Kebinasaan Bait Allah dalam tahun 70 T.M.

17 Jawaban saudara. Ciptaan baru adalah untuk semua yang telah mengakui
Yesus sebagai Tuhan atas kehidupan mereka, yang namanya tertulis dalam
buku kehidupan, dan yang menantikan kedatangan-Nya.


