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KEDATANGAN KEMBALI RAJA

“Di rumah BapaKu banyak tempat tinggal. Jika tidak 
demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. 
Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat 

bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah 
menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali 
dan membawa kamu ke tempatKu, supaya di tempat di 
mana Aku berada, kamupun berada” (Yohanes 14: 2-3).

Ini merupakan firman Tuhan Yesus Kristus, yang 
telah dijanjikanNya kepada para pengikutNya bahawa 
pada suatu hari nanti Ia akan datang kembali untuk 
membawa mereka ke rumah di Sorga. Tuhan kita, yang 
pernah datang ke dunia menjadi Penebus dosa, akan 
datang lagi buat kali kedua. Ia akan datang kembali 
sebagai Raja atas segala raja dengan segala kekuasaan 
dan kemuliaan. Bersama denganNya ialah beribu-ribu 
laksa tentera sorgawi dan orang-orang kudus.
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KedatanganNya adalah sesuatu yang sangat 
mendahsyatkan bagi mereka-mereka yang pernah 
menolakNya sebagai Tuhan. “Lihatlah Ia datang 
dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, 
juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua 
bangsa di bumi akan meratapi Dia” (Wahyu 1:7). Tidak 
seorangpun yang dapat luput daripada murka Raja 
Teragung.

Namun, kedatangan Tuhan adalah suatu hari yang 
sangat dinanti-nantikan oleh para pemercaya. 
Juruselamat akan mengalu-alukan mereka kembali ke 
rumah dan “Ia akan menghapus segala air mata dari 
mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan 
ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, 
sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu” (Wahyu 
21:4). Hari tersebut akan membawa penggenapan 
muktamad pengharapan umat Kristian.
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KEBANGKITAN DAN TRANSFOMASI

Satu peristiwa luarbiasa akan terjadi pada waktu 
kedatangan Tuhan. Oleh kuasa yang telah 
membangkitkan Yesus dari antara orang-orang 

mati, kuasa yang sama juga akan membangkitkan para 
pemercaya yang telah mati. Bagi pemercaya-pemercaya 
yang masih hidup, akan “diangkat” ke dalam awan-
awan. “Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada 
waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala 
Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari 
Sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih 
dahulu bangkit; sesudah itu, kita yang hidup, yang 
masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan 
mereka dalam awan menyongsong Tuhan. Dengan 
demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama 
dengan Tuhan” (I Tesalonika 4:16, 17).

Tanpa melalui maut, para pemercaya yang masih hidup 
akan ditransformasikan ke dalam tubuh rohaniah. 
“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 binasa dan kita semua akan diubah" (I 
Korintus 15:51, 52)
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“Kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ 
juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai 
Juruselamat, yang akan mengubah tubuh kita yang 
hina ini, sehingga serupa dengan tubuhNya yang mulia” 
(Filipi 3:20-21). Sama seperti Tuhan Yesus bangkit 
dalam tubuh rohaniah, demikian juga para pemercaya 
akan dikenakan tubuh rohaniah – yang mulia, penuh 
kuasa dan tidak akan mati selama-lamanya. 

“Dan jika Roh Dia, yang telah membangkitkan 
Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, 
maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus Yesus 

dari antara orang mati, akan menghidupkan 
juga tubuhmu yang fana itu oleh RohNya,yang 

diam di dalam kamu”

Roma 8:11
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PENGHAKIMAN

Kewujudan kita bukan berakhir dengan maut. 
Sesudah mati, ada penghakiman. “Sebab kita 
semua harus menghadap takhta pengadilan 

Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut 
diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam 
hidupnya ini, baik ataupun jahat” (II Korintus 5:10). 
Sewaktu kedatangan Kristus, Tuhan akan menghakimi 
setiap insan berdasarkan firman Tuhan. Dia adalah 
Mahatahu dan akan membongkarkan setiap perkara 
yang pernah dilakukan secara tersembunyi dan rahsia. 
Kita dikehendaki memberi pertanggunganjawab untuk 
setiap dosa yang pernah kita lakukan. Kesudahan hasil 
penghakiman akan menetapkan destini kekal setiap 
orang. 

Hukuman
Tuhan akan menjalankan penghakimanNya atas 
orang-orang yang tidak percaya “pada waktu Tuhan 
Yesus dari dalam sorga menyatakan diriNya bersama-
sama dengan malaikat-malaikatNya, dalam kuasaNya, 
di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan 
pembalasan terhadap mereka yang tidak mentaati Injil 
Yesus, Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman 
kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat 
Tuhan dan dari kemuliaan kekuatanNya” (II Tesalonika 
1:7-9).
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Orang-orang dosa yang tidak menerima penebusan 
Yesus Kristus akan menanggung akibat dosa – maut 
kekal. “Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan 
kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua 
kitab. Dan dibuka juga sebuab kitab lain, yaitu kitab 
kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut 
perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di 
dalam kitab-kitab itu …… Itulah kematian 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 20:12-15)

Keselamatan
Pada Hari Penghakiman, kesemua pemercaya Kristus 
akan diselamatkan daripada murka Tuhan disebabkan 
hutang dosa-dosa mereka telah dilunaskan. “Demikian 
pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan diriNya 
untuk menaggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia 
akan menyatakan diriNya sekali lagi tanpa menanggung 
dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada 
mereka, yang menantikan Dia” (Ibrani 9:28)

Orang-orang yang selamat akan bertemu muka 
dengan Yesus, Raja kita dan Ia akan berkata kepada 
mereka: “Mari, hai kamu yang diberkati oleh BapaKu, 
terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu 
sejak dunia dijadikan” (Matius 25:34). Raja juga akan 
mengganjarkan mereka mahkota mulia atas pelayanan 
mereka yang penuh setia.
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Mereka akan masuk ke dalam kota sorgawi dan 
tinggal di dalam kemuliaan gemilang Tuhan. “Dan 
malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak 
memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, 
sebab Tuhan akan menerangi mereka, dan mereka akan 
memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya” 
(Wahyu 22:5)
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TIADA SEORANGPUN YANG 
MENGETAHUI AKAN HARI DAN 
WAKTUNYA

Tiada seorangpun yang tahu bilakah saat itu 
akan tiba. Malapetaka besar yang tidak pernah 
berlaku akan menimpa bumi secara tiba-tiba. 

“Apabila mereka mengatakan: Semuanya damai dan 
aman – maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, 
seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit 
bersalin – mereka pasti tidak akan luput” (I Tesalonika 
5:3).

“Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian 
pulalah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia: 
mereka makan dan minum, mereka kahwin dan 
dikahwinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam 
bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan 
mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di 
zaman Lot: Mereka makan dan minum, mereka membeli 
dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi 
pada hari Lot pergi keluar dari Sodom turunlah hujan 
api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan 
mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari, 
di mana Anak Manusia menyatakan diriNya” (Lukas 
17:26-30)
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LANGIT BARU DAN BUMI BARU

Alam semesta ini tidak akan kekal lama, 
melainkan akan berakhir pada hari kedatangan 
Kristus. Menyusul malapetaka yang berlaku, 

akan ada kekecohan kosmik yang dashyat. “Segera 
sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi 
gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang 
akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit 
akan goncang” (Matius 24:29).

Akhir sekali, babak terakhir sejarah dunia akan 
ditutupi dengan kebakaran sehabis-habisnya oleh api. 
“Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari 
itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat 
dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api 
dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap” (II 
Petrus 3:10). Maka, langit yang baru dan bumi yang baru 
akan menggantikan alam semesta yang telah berlalu. Ia 
adalah rumah kekal yang telah Tuhan sediakan untuk 
umatNya.
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I  Dan malam tidak 
akan ada lagi di sana,

dan mereka
 tidak memerlukan 

cahaya lampu 
&

cahaya matahari, 
sebab Tuhan 

akan menerangi mereka, 
dan mereka akan 

memerintah 
sebagai raja 

sampai 
selama-lamanyaI

[Wahyu 22:5]
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BERSIAP SEDIA UNTUK KEDATANGAN 
KEMBALI TUHAN

Terimalah Kristus Sekarang
Tuhan Yesus pernah mati demi keselamatan kita dan 
Ia telah bangkit dan hidup semula. Kini, Ia berseru-
seru kepada setiap insan agar bertaubat dan percaya 
kepadaNya. “Kerana begitu besar kasih Tuhan akan 
dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan AnakNya 
yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya 
kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang 
kekal. Sebab Tuhan mengutus AnakNya ke dalam dunia 
bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk 
menyelamatkannya oleh Dia. Barangisapa percaya 
kepadaNya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa 
tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, 
sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal 
Tuhan”(Yohanes 3:16-18).

Pintu anugerah kini terbuka luas. Memandangkan kini 
kita sudah semakin dekat kepada kedatangan Tuhan, 
maka masuklah ke dalam pintu keselamatan selama 
masih ada kesempatan. “Tuhan tidak lalai menepati 
janjiNya, sekalipun ada orang yang menganggapnya 
sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, 
kerana Ia  menghendaki supaya jangan ada yang 
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binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan  
bertobat” (II Petrus 3:9). Dialah satu-satunya jalan yang 
dapat menyelamatkan kita daripada penghakiman. 
Pilihanmu untuk menerimaNya sekarang bermaksud 
berkat kekal apabila Ia datang kembali.
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Patuhi Injil Benar
“Bukan setiap orang yang berseru kedapaKu: Tuhan, 
Tuhan! Akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, 
melainkan dia yang melakukan kehendak BapaKu yang 
di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru 
kepadaKu: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat 
demi namaMu, dan mengusir setan demi namaMu 
dan mengadakan banyak mujizat demi namaMu juga? 
Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada 
mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal 
kamu! Enyahlah dari padaKu kamu sekalian pembuat 
kejahatan!” (Matius 7:21-23).

Hanya dengan pengakuan terbuka tentang Kristus 
tidak akan membawa kita memasuki pintu Sorga. Kita 
mesti mematuhi setiap firman Tuhan dan Injil yang 
diberitakan oleh gereja, iaitu tubuh Kristus. Hanya di 
dalam gereja yang didirikan Tuhan sahaja baru kita 
dapat mencarikan Injil Keselamatan. “Akan terjadi 
pada hari-hari yang terakhir: gunung tempat rumah 
TUHAN akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung 
dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit; segala bangsa 
akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa 
akan pergi serta berkata: “Mari, kita naik ke gunung 
Tuhan, ke rumah Tuhan Yakub, supaya Ia mengajar 
kita tentang jalan-jalanNya, dan supaya kita berjalan 
menempuhnya; sebab dari Sion akan keluar pengajaran 
dan firman TUHAN dari Yerusalem” (Yesaya 2:2-3).
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Apabila Kristus datang kembali, Ia akan membawa 
jemaatNya sebagai penggantin perempuanNya 
(Wahyu 19:7). Barangsiapa yang setia mematuhi 
Injil Keselamatan yang benar dan setiap orang hidup 
menurut firman Tuhan dengan penuh iman, akan 
diselamatkan. Mereka akan mengambil bahagian di 
dalam perjamuan kahwin terakhir dan yang terbesar.
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Berjaga-Jaga Dan Berdoa
Memandangkan kita tidak tahu bilakah Tuhan kita 
akan kembali, maka kita perlu berjaga-jaga dalam 
kerohanian pada setiap waktu (Matius 24:42; Lukas 
12:37). “Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sarat 
oleh pesta-pora dan kemabukan serta kepentingan-
kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan 
dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu 
jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi 
ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya 
kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang 
akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di 
hadapan Anak Manusia” (Lukas 21:34-36). Keazaman 
ibadah dalam doa setiap hari akan membantu kita 
menguji jalan-jalan kehidupan kita dan membolehkan 
kita menjadi kuat secara rohani.

Menjalani satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan 
amatlah penting sambil menanti dengan berjaga-jaga 
akan kedatangan Tuhan. “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 
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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 13:12-14).

Setia Dalam Pelayanan
“Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang 
diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk 
memberi mereka makanan pada waktunya? Bahagialah 
hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya 
itu, ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia 
menjadi pengawas segala miliknya” (Matius 24:45-
47). Kita perlu bertekun dan bertahan tatkala kita 
melayani dengan membekalkan keperluan-keperluan 
rohani orang lain melalui pemberitaan Injil, memberi 
dorongan dan menaikkan doa syafaat. Dengan 
pertemuan-pertemuan ibadah sesama seiman, kita 
akan “saling mendorong dalam kasih dan dalam 
pekerjaan baik” (Ibrani 10:24-25).

Sewaktu Tuhan kita datang, Ia akan menuntut daripada 
setiap kita menurut apa yang masing-masing telah 
terima dan memberi upah menurut kerja yang telah 
kita lakukan (Matius 25:14-30). Oleh itu, kita harus 
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persemhahkan waktu kita, harta milik dan kebakatan 
kita untuk kerja Tuhan. Marilah kita menyerahkan diri 
sepenuhnya kepada kerja Tuhan pada setiap waktu 
kerana kita tahu bahawa jerih payah kita di dalam 
Tuhan tidak sia-sia.

Saling Mengasihi
“Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kerana itu 
kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu 
dapat berdoa. Tetapi yang terutama: Kasihilah sungguh-
sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi 
banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan 
yang lain dengan tidak bersungut-sungut” (I Petrus 
4:7-9). Kasih adalah dasar penghakiman ilahi pada 
hari kiamat. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, 
nampaknya hanyalah mereka yang menunjukkan 
perbuatan-perbuatan kasih dan prihatin yang akan 
menerima hidup kekal. Jadi, marilah kita belajar untuk 
memberi kepada mereka yang perlu dan berdoa bagi 
mereka lemah dalam kerohanian.
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Di samping membantu orang lain, kita perlu juga sabar 
seorang akan yang lain, ini disebabkan kasih itu sabar 
dan kasih sabar menanggung segala sesautu. “Saudara-
saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling 
mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. 
Sesungguhnya Hakim telah berdiri di ambang pintu” 
(Yakobus 5:9). Sesungguhnya amat menyenangkan 
Tuhan seandainya kita mengampuni orang lain sama 
seperti Dia telah mengampuni kita. Kasih sejati 
membantu yang lain menanggung kebenaran dan 
“menutupi banyak sekali dosa”. 
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“YA, AKU DATANG SEGERA”
Tuhan Yesus kita telah memberi peringatan 
tentang tanda-tanda yang akan terjadi menjelang 
kedatanganNya, misalnya, perang, kebuluran, gempa 
bumi, jenayah yang bertambah-tambah, penganiayaan 
agama dan penderhakaan serta kekeliruan kepercayaan 
yang benar. Kini,  kita dapat melihat tanda-tanda 
tersebut semakin nyata dan dengan intensiti yang 
semakin hebat. 

“Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa 
upahKu untuk membalaskan kepada setiap orang 
menurut perbuatannya” (Wahyu 22:12). Hakim sudah 
berdiri di ambang pintu. Adakah kamu bersiap-sedia? 
Adakah anda menyahutkan seruanNya yang sedang 
memanggilmu untuk bertobat? Janganlah menunggu 
sehingga terlambat. Selama masih boleh, masuklah ke 
dalam pintu hidup kekal. Kami berdoa agar kamu akan 
percaya dan mematuhi Injil Keselamatan yang benar 
pada hari ini juga, supaya kamu akan menyongsong 
Tuhan dengan penuh girang sewaktu Dia datang 
kembali.


