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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Kedatangan Kristus yang kedua merupakan suatu momen yang sangat ditunggu-

tunggu oleh setiap orang percaya, sebab kedatangan-Nya ini merupakan sukacita bagi setiap 

orang yang percaya kepada-Nya. Topik tentang: “Dua fase kedatangan Kristus yang kedua” 

adalah topik yang cukup banyak dibicarakan oleh para pakar-pakar Theologia. Pertentangan 

pertama yang muncul adalah apakah kedatangan Tuhan tersebut satu fase atau bahkan dua 

fase? Kemudian, di antara penganut faham bahwa kedatangan Tuhan adalah dua fase, 

ternyata masih terdapat berbagai perdebatan-perdebatan. Ada lima pandangan tentang 

kedatangan Tuhan fase pertama, yaitu: Pra-tribulasi, mid-tribulasi, paska tribulasi, 

pengangkatan sebagian (partial), dan pengangkatan pra-murka. Namun, dalam paper ini 

hanya akan dibahas tiga pandangan yang populer saja, yaitu: pra-tribulasi, mid tribulasi dan 

paska-tribulasi. Penulis akan berusaha menguraikan dengan sebaik-baiknya, padangan 

manakah yang sebenarnya yang didukung oleh Alkitab, sehingga hanya pandangan yang 

didasarkan pada Alkitablah yang harus dipegang. 

Berbagai peristiwa menarik akan dibahas dalam tugas paper ini, yaitu peristiwa-

peristiwa pada masa kedatangan fase pertama dan juga pada fase kedua.  Akhirnya, semoga 

paper ini dapat menjadi berkat buat pembaca terlebih kepada penulis untuk mengasah 

keterampilan dalam menulis karya-karya ilmiah lainnya. 

Maranatha! 
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BAB II 

DUA FASE KEDATANGAN KRISTUS YANG KEDUA 

 

2.1 FAKTA KEDATANGAN KRISTUS YANG KEDUA ADALAH DUA FASE 

Ada banyak ayat alkitab yang mengindikasikan kepada kita bahwa kedatangan Kristus 

tersebut adalah dua fase. Ada berbagai peristiwa kedatangan-Nya yang sangat kontras jika 

harus dipaksakan bahwa kedatangan itu hanya satu fase. Ada ayat yang mengatakan bahwa 

Ia datang di angkasa (I Tes. 4:16,7) kontras dengan ayat yang mengatakan bahwa Ia turun ke 

bumi (Zak. 14:4). Ia akan menjemput orang kudus-Nya (I Tes. 4:16,17) kontras dengan 

pernyataan bahwa Ia datang bersama dengan orang kudus-Nya (Yud. 14). Kedatangan-Nya 

berlangsung dengan sekejap mata (I Kr. 15:52) dan seperti pencuri (Wah. 16:15), hal ini 

mengindikasikan bahwa kedatangan-Nya tidak diketahui oleh dunia sehingga kontras 

dengan ayat Alkitab yang berkata “setiap mata akan memandang Dia” (Wah. 1:7). 

Kedatangan Kristus yang kedua sangat jelas digambarkan di dalam Alkitab dengan 

peristiwa-peristiwa yang berbeda, sehingga kesimpulan yang dapat kita tarik adalah bahwa 

kedatangan Kristus yang kedua adalah dua fase. 

 

2.2 KEDATANGAN FASE PERTAMA 

Penulis dan penerima kita kita PB sangat tahu bahwa masa kedatangan Kristus yang 

kedua adalah dua fase. Rasul paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika tahu 

bahwa kedatangan Kristus yang pertama tersebut adalah bersifat rahasia, yaitu tidak seorang 

pun yang tahu akan masa dan waktunya. Sehingga dia juga berfikir bahwa hari kedatangan 

Tuhan fase pertama tersebut bisa saja terjadi pada masanya (I Tes. 4:17). Surat Paulus yang 
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ditujukan kepada jemaat di Korintus juga demikian (I Kor. 15:51), dia berkata “kita tidak 

akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah”. 

A. Siapa yang akan dirapture? 

Di dalam I Tesalonika 4:16-17 mengatakan dengan jelas bahwa “…mereka yang mati 

dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit; sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, 

akan diangkat bersama-sama dengan mereka…”. Ini merupakan frase kunci yang memberi-

tahu kita siapa yang akan ikut dalam pengangkatan tersebut. Pada saat kedatangan Tuhan 

fase pertama terjadi, Tuhan akan mendapati orang percaya dalam dua keadaan: mati dan 

hidup. Orang-orang yang mati yang akan dangkat adalah orang-orang yang telah percaya 

kepada Yesus namun telah mati sebelum hari pengangkatan tiba dan mereka hidup pada 

zaman PB
1
. Sedangkan orang-orang kudus yang mati pada zaman PL akan dibangkitkan di 

akhir masa siksaan (Yes. 26:16-19; Dan. 12:1-3). Rasul paulus mengatakan bahwa setelah 

kebangkitan mereka (orang-orang yang telah mati di dalam Kristus), kita yang masih hidup 

akan diangkat bersama-sama dengan mereka  dalam awan menyongsong Tuhan  di angkasa. 

Kata “kita” yang dipakai oleh rasul Paulus membuktikan bahwa mereka yang telah percaya 

adalah “kandidat” yang akan ikut dalam pengangkatan tersebut. 

 

B. Kapan terjadinya? 

Ada tiga faham populer saat ini yang saling berbeda yang menyatakan akan 

kedatangan Kristus yang kedua. Ada pandangan yang mengatakan bahwa hari pengangkatan 

akan terjadi sebelum masa kesusahan, disebut sebagai pre-tribulation. Pandangan yang 

mengatakan bahwa pengangkatan akan terjadi pada pertengahan masa kesusahan disebut 

                                                
1  PB adalah singkatan dari Perjanjian Baru, PL adalah singkatan dari Perjanjian Lama. 
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sebagai mid-tribulation dan pandangan yang mengatakan bahwa pengangkatan akan terjadi 

di akhir masa kesusahan disebut sebagai post-tribulation. 

1) Mid-Tribulation 

Mid-tribulation percaya bahwa peristiwa pengangkatann tidak akan terjadi sebelum 

pertengahan masa kesukaran, jadi semua manusia (yang percaya dan tidak percaya) 

terpaksa mengalami tiga setengah tahun pertama murka Allah. Pendapat ini setuju 

tentang masa kesukaran tujuh tahun. Pada tiga setengah tahun pertama disebut sebagai 

“permulaan penderitaan” merujuk pada Matius 24:8 dan masa “siksaan yang dahsyat” 

pada tiga  setengah tahun yang kedua, sesuai dengan Matius 24:21. 

Para penganut mid-tribulation mempertahankan pandangan mereka dengan 

menggarisbawahi pernyataan yang sering muncul tentang tiga dan setengah tahun (42 

bulan atau 1.260 hari) dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu. Namun, salah satu argumen 

mereka adalah kesamaan konsep tentang sangkakala terakhir dalam I Kor. 15:52 dengan 

sangkakala ketujuh dalam wahyu 11:15. Argumen ini sebenarnya tidak cukup kuat untuk 

mendukung pandangan mid-tribulation sebab hubungan yang pasti antara sangkakala 

ketujuh dalam Wahyu 11, nafiri yang terakhir dalam I Kor. 15:52, dan sangkakala dalam 

Matius 24:31 tidak memiliki dasar yang benar. Sangkakala yang terakhir tidak harus 

mengacu kepada pengertian “terakhir” yang absolut; bisa saja diartikan terakhi dalam 

masa gereja. Jadi, kesimpulannya adalah ketiganya merupakan peristiwa yang berbeda. 

Pandangan pengangkatan terjadi di tengah masa kesukaran bukanlah ajaran dari 

Alkitab, sebab hal ini akan merusak pemikiran bahwa kedatangan kembali Yesus Kristus 

sudah di ambang pintu, karena menurut pandangan ini Juruselamat tidak akan mungkin 
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datang sebelum tiga setengah tahun tribulasi. Dengan pandangan ini, pernyataan Alkitab 

yang mengatakan bahwa hari Tuhan akan seperti pencuri malam
2
 akan menjadi salah. 

Dengan mengakui pendangan mid-tribulation, maka akan membentuk suatu 

kronologi penetapan waktu. Kronologi waktu ini akan bertentangan dengan  firman 

Tuhan yang berkata bahwa: “tentang hari dan saat itu tidak seorangpun yang tahu, 

malaikat-malaikat di sorga tidak, hanya Bapa sendiri” (Mat. 24:36). Oleh karena itu, 

pandangan mid-tribulation harus ditolak. 

2) Post-tribulation 

Post-tribulation percaya bahwa peristiwa pengangkatan tersebut akan terjadi pada 

akhir masa kesukaran yaitu persis sebelum kedatangan Tuhan yang kedua ke dunia. 

Orang percaya akan diangkat untuk bersama dengan Kristus di angkasa, kemudian 

langsung kembali turun ke bumi bersama Dia. Jadi, pengangkatan dan kedatangan Yesus 

yang kedua secara mendasar dipandang sebagai satu peristiwa yang hanya dipisahkan 

dalam beberapa detik. 

Argumen mereka biasanya adalah bahwa orang-orang percaya pada masa gereja 

berada di dunia saat masa tribulasi berlangsung, Tuhan akan melindungi mereka dari 

tumpahan murka-Nya. 

Pandangan tentang post-tribulation juga harus ditolak, sebab pandangan ini tidak 

sesuai dengan Alkitab. Mark Hitchcock
3
 mengutip lima puluh argumen Dr. John F. 

Walvoord untuk mendukung pandangan pre-tribulation bahwa: Gereja tidak 

direncanakan untuk mengalami murka (Rm. 5:9; I Tes. 1:9-10). Oleh karena itu, gereja 

tidak mungkin mengalami ”hari besar murka mereka” (Why. 6:17). Gereja tidak akan 

                                                
2 I Tesalonika 5:2 
3 Mark Hitchcock, Could The Rapture Happen Today? (Yogyakarta: Pnerbit Andi, 2011), hlm. 183 
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dilingkupi oleh hari Tuhan (I Tes. 5:1-9), yang mencakup tribulasi. Orang percaya akan 

terlepas dari tribulasi (Luk. 21:36). Gereja di Filadelphia dijanjikan keselamatan dari hari 

pencobaan yang akan datang (Why. 3:10). Alkitab mengajarkan bahwa semua, tidak 

sebagian, dari gereja akan diangkat ketika Yesus datang untuk gereja-Nya (I Kor. 15:51-

51; I Tes. 4:17). 

3) Pre-Tribulation 

Dr. John Walvood telah mencatat lima puluh argumen untuk memperkuat pendapat 

ini
4
, bahwa pandangan ini adalah pandangan yang paling didukung Alkitab. 

Pendapat ini merupakan pandangan yang memungkinkan penafsiran secara harafiah 

terhadap semua bagian tentang masa kesukaran besar baik dalam PL maupun PB. 

Pendapat ini membedakan dengan jelas antara Israel dan gereja beserta berbagai 

programnya masing-masing. Kesatuan dari masa ketujuh puluh Daniel dipertahankan 

oleh para penganut pre-tribulation. Sebaliknya, mereka yang menganut mid-tribulation 

dan post-tribulation menghancurkan masa ketujuh puluh Daniel itu dan mengacaukan 

program Israel dengan program gereja. 

Pre-tribulation sesuai dengan sifat alami gereja, yaitu: gereja tidak direncanakan 

untuk mengalami murka (Rom. 5:9; I Tes. 1:9-10), gereja tidak akan dilingkupi oleh hari 

Tuhan (I Tes. 5:1-9), orang percaya lepas dari Tribulasi (Luk. 21:36), gereja Filadelfia 

dijanjikan selamat dari pencobaan yang akan datang (Why. 3:10). Salah satu karakter 

pemulihan ilahi adalah penyelamatan orang percaya sebelum penghakiman ilahi 

ditumpahkan; diilustrasikan dalam penyelamatan Nuh, Lot, Rahab dsb (2 Pet. 2:6-9). 

                                                
4 Ibid, hlm. 181-188. Dalam paper ini akan dikutip beberapa argumen saja, disebabkan oleh keterbatasan 

halaman.  
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Pre-tribulation sesuai dengan doktrin imminensi, yaitu bahwa kedatangan Tuhan 

bisa terjadi kapanpun. Oleh karena itulah rasul Paulus memberikan peringatan untuk 

penghiburan oleh kedatangan Tuhan (I Tes. 4:18). Secara signifikan doktrin imminensi 

hanya terdapat dalam pandangan pre-tribulation. Peringatan untuk menguduskan diri 

terkait dengan kedatangan Tuhan memiliki makna terpenting jika kedatangan-Nya 

imminent (I Yoh. 3:2-3).  

Pre-tribulation sesuai dengan karya roh kudus, yaitu: roh kudus sebagai penahan 

kejahatan tidak bisa disingkirkan dari dunia kecuali pada orang percaya, tempat roh 

kudus berdiam, dipindahkan pada waktu yang bersamaan. Tribulasi tidak akan terjadi jika 

penahan ini tidak diangkat. Roh kudus harus diangkat dari dunia sebelum “si 

pendurhaka”, yang akan berkuasa selama Tribulasi, dapat terungkap (II Tes. 2:6-8). 

 

C. Proses dan sifat rapture? 

Kedatangan-Nya akan terjadi dalam sekejap mata (I Kor. 15:52). Kejadian ini tidak 

akan terlihat oleh orang-orang di bumi. Namun,  orang-orang di bumi akan menyadari 

lenyapnya orang-orang beriman tersebut. Jelas di dalam Alkitab bahwa lenyapnya Henokh 

dan Elia secara tiba-tiba menimbulkan kebingungan dan ketakutan luar biasa di antara 

sahabat-sahabat mereka (Ibr. 11:5). Jikalau Henokh yang hanya seorang diri saja telah 

menjadikan kebingungan, betapa akan jauh lebih membingungkan lagi jika tiba-tiba dan 

secara misterius jutaan orang yang percaya akan lenyap. Oleh karena itu, peristiwa 

terangkatnya orang-orang benar dengan sekejap mata akan di disadari orang-orang yang ada 

di bumi, hanya saja mereka tidak melihatnya. Sifat dari kedatangan Tuhan adalah rahasia 
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(misteri). Dengan sifat ini, maka akan meruntuhkan faham mid-trib dan post-trib sebab 

posisi mereka tidak dapat mengukuhkan kedatangan Tuhan yang rahasia. 

 

D. Peristiwa yang terjadi 

1) Tuhan turun dari Surga. Dalam peristiwa pengangkatan, Tuhan Yesus tidak turun 

ke bumi, melainkan hanya di angkasa. Orang-orang percaya di zaman PB (masa 

gereja) akan terangkat menyongsong Dia di angkasa (1 Tes. 4:17). 

2) Seruan penghulu malaikat dan sangkakala Allah berbunyi. Pada saat tribulasi, 

penghulu malaikat akan berseru dan sangkakala Allah akan berbunyi (1 Kor. 4:16).   

3) Kebangkitan dan pengangkatan orang percaya. Orang-orang percaya PB yang 

telah meninggal sebelum kedatangan Tuhan akan dibangkitkan terlebih dahulu, 

kemudian orang-orang peraya PB akan diubah dalam sekejap mata (1 Kor. 15:52). 

4) Orang-orang percaya bersama-sama dengan Kristus. Orang-orang percaya 

yang telah diangkat akan bersama-sama dengan Kristus di Surga selama-lamanya 

(1 Tes. 4:17), dan akan turun kembali ke bumi bersama dengan kristus (Yoh. 14:1-2; 

Why. 14:1).  

5) Terjadi masa tribulasi di bumi. 

(a) Istilah yang dipakai 

Peristiwa pengangkatan akan menjadi titik awal dimulainya masa tribulasi. 

Masa tribulasi adalah masa di mana Tuhan akan mencurahkan murka-Nya kepada 

bangsa Israel secara khusus dan seluruh umat manusia secara umum. Masa tribulasi 

adalah masa kegelapan dan murka (Yes.13:9, 13; Zaf. 1:14, 15, 18; Yeh. 7:19; Yoel 

2:1-2; Amos 5:18,20; Why 6:17). Ada sekurang-kurangnya sebelas istilah yang 
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ditemukan di dalam Alkitab untuk menyebut periode yang sangat menakutkan ini
5
, 

yaitu: hari Tuhan (Yes.2:13; Yeh. 13:5;  Yoel 1:15; Amos 5:18, KPR 2:20; I Tes. 

5:2,  dll), amarah (Yes. 26:20; 34:2), hari pembalasan Allah (Yes. 34:8; 63:1-6), 

waktu kesusahan bagi Yakub (Yer. 30:7), Sayap kekejian (Dan. 9:27), kesesakan 

besar (Dan. 12:1), masa yang ketujuh puluh (Dan. 9:24-27), akhir zaman (Dan. 

12:9), hari besar murka (Why. 6:17), saat penghakiman-Nya (Why. 14:7), masa 

siksaan (Mat. 24:21, 29). 

(b) Durasi masa tribulasi 

Dari kitab nabi Daniel kita dapatkan bahwa durasi masa tribulasi tersebut 

adalah tujuh masa, yaitu terjadi setelah nubuat tentang enam puluh dua kali tujuh 

masa selesai. Kejadian pada masa tribulasi ini kembali dibagi menjadi dua masa, 

yaitu tiga setengah tahun pertama adalah damai semu
6
 dan tiga setengah tahun 

berikutnya adalah puncak kebiadaban antikristus. 

(c) Tujuan dari masa tribulasi 

Masa tribulasi juga dimaksudkan untuk menghukum bangsa Israel (secara 

khusus) yang telah menolak Mesias dan juga bangsa-bangsa non Yahudi dan orang 

kafir (Why. 19:15). Hal ini sesuai dengan salah satu istilah yang digunakan, yaitu 

masa kesusahan Yakub. Jadi, bangsa Israellah yang menjadi tujuan utama masa 

tribulasi ini.  

Tujuan lainnya dari masa tribulasi adalah untuk mempersiapkan bumi itu 

sendiri dalam mengahadapi masa seribu tahun. Alkitab menunjukkan bahwa bumi 

                                                
5 H. L. Willmington, Eskatologi (Malang: Penerbit Gandum Mas, 2003), hlm. 72-73 
6 Damai semu tidak berarti tidak ada penganiayaan, sebab pada tiga setengah tahun pertama juga 

sudah akan terjadi siksaan tetapi hal ini disebutkan hanya untuk memperbandingkan tentang siksaan yang lebih 

dahsyat lagi pada tiga setengah tahun berikutnya.  
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kita dikelilingi oleh langit yang berisi air (Kej. 1:6) sehingga iklim di seluruh dunia 

adalah iklim setengah tropis dan sangat nyaman. Di samping itu, barangkali belum 

ada padang pasir, dataran es, gunung-gunung atau jurang yang terjal, yang 

semuanya begitu hebat mempengaruhi cuaca kita saat ini. Namun kemudian 

muncul air bah yang mengubah semua hal ini. Meskipun begitu, pada masa seribu 

tahun, keadaan sebelum air bah akan akan kembali berlaku. Umat manusia akan 

kembali berumur panjang. Tentu ada yang bertanya, dengan bagaimanakah hal itu 

bisa terjadi? Adalah menarik bahwa penerjemah Alkitab King James Version 

memakai kata regeneration. Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, 

sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali (regeneraion), apabila Anak 

Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, 

akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku 

Israel (Mat. 19:28). Dengan kata lain, alam sendiri akan diciptakan kembali secara 

sangat indah dan akan menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruknya (kekeringan, 

tornado, banjir, taufan, gempa bumi dsb.). 

(d) Tokoh dalam masa tribulasi 

Dalam masa tribulasi ada dua belas tokoh yang disebutkan di dalam Alkitab, 

mereka akan menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan nama-nama yang 

mereka sandang, yaitu: 

(1) Iblis. celakalah kamu, hai bumi dan laut! karena Iblis telah turun kepadamu, 

dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu, bahwa waktunya sudah singkat." 

(Why. 12:12). 

(2) Dua saksi khusus dari PL 
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Dan Aku akan memberi tugas kepada dua saksi-Ku, supaya mereka bernubuat 

sambil berkabung, seribu dua ratus enam puluh hari lamanya (Why. 11:3). 

(3) Antikristus 

Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang 

bagaimanapun juga! Sebab sebelum Hari itu haruslah datang dahulu murtad 

dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yang harus binasa, (2 Tes. 

2:13) 

(4) Nabi Palsu  

Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 

dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga (Wah.13:11; 

16:13; 19:20). 

(5) Sejumlah besar malaikat tertentu. Pembawa materai Allah yang hidup (Why. 

7:2), tujuh malaikat dengan tujuh sangkakala (Why. 8, 9, 10), malaikat dengan 

sebuah pedupaan emas (Why. 8:3). 

(6) Empat ratus ribu pendeta dari keturunan Israel (Why. 7:4) 

(7) Tentara Iblis menyerupai belalang dari lubang tanpa dasar ((Why. 9:2, 3) 

(8) Tentara Iblis berkuda dari sungai Efrat (Why. 9:16) 

(9) Tiga roh jahat (why. 16:13, 14) 

(10) Penguasa yang gila kekuasaan dan kejam dari utara (Yeh. 38:1-3) 

(11) Empat perempuan simbolik. Perempuan yang tersiksa yaitu Israel (Why. 

12:1), wanita pelacur yang banyak menumpahkan darah dan keji yaitu gereja 

palsu (Why. 17:3-5), ratu yang sombong yaitu sisten ekonomi dan politik dunia 
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(Why. 18:2, 7), mempelai perempuan yang suci yaitu gereja yang 

sesungguhnya (Why. 19:7, 8). 

(12) Prajurit yang hebat dari surga (Why. 19:11, 16) 

 

2.3 KEDATANGAN FASE KEDUA 

A. Kapan kedatangan fase kedua terjadi? 

Kedatangan fase kedua akan terjadi di akhir masa tribulasi (sebelum masa millenium). 

Jadi, kedatangan Tuhan yang kedua bukanlah sesuatu yang rahasia, melainkan akan dilihat 

oleh semua bangsa yang ada di bumi (mat 24:27; Why. 1:7). Kedatangan Tuhan yang kedua 

akan dimulai dengan berbagai penampakan yang menakutkan di langit, yaitu: matahari 

mejadi gelap, bulan tidak bercahaya lagi, bintang-bintang berjatuhan (Mat. 24:29; Luk. 

21:25, 26).  

B. Peristiwa yang terjadi 

1) Kristus turun ke bumi. Pada akhir masa tribulasi, Kristus akan turun ke bumi, 

yaitu di bukit Sion (Why. 14:1). 

2) Terjadi perang Harmagedon. Perang ini terjadi antara Kristus dengan 

antikristus. Kristus akan turun langsung dari surga dan berperang melawan 

antikristus di sebuah tempat yang disebut Harmagedon (Why. 16:16).  

3) Penghakiman. Kristus akan menghakimi anti kristus (binatang), nabi palsu, 

satan, pengikut anti kristus (pemakai tanda binatang) dan pengikut Tuhan (yang 

memakai tanda anak domba). Anti kristus dan nabi palsu akan dilemparkan 

hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Iblis/Satan 

akan diberikan bonus waktu sekitar seribu tahun, tetapi Kristus akan mengikat 
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mereka dan melemparkannya ke dalam jurang maut dan di akhir masa millenium 

mereka akan dilepaskan kembali untuk sedikit waktu. Tuhan juga akan 

memisahkan antara domba (yang memakai tanda anak domba) dan kambing 

(yang memakai tanda binatang), domba akan ditempatkan di sebelah kanan-Nya, 

kepada mereka akan diberikan kerajaan yaitu kerajaan seribu tahun. Kambing 

akan ditempatkan di sebelah kiri-Nya, mereka akan di masukkan ke tempat 

siksaan yang kekal (Mat.25:31-46). 

4) Orang kudus zaman PL dan yang mati saat tribulasi dibangkitkan. Tuhan 

ternyata memiliki agenda yang terpisah terhadap orang-orang kudus zaman PL 

dengan orang-orang kudus zaman PB (1 Kor. 15:22-23). Orang kudus zaman PB 

akan dibangkitkan sebelum masa tribulasi, sedangkan orang kudus zaman PL 

dan orang kudus yang meninggal pada masa tribulasi akan dibangkitkan sebelum 

masa kerajaan seribu tahun terjadi. 

5) Iblis diikat. Salah satu hal yang menjadikan kerajaan seribu tahun penuh dengan 

kedamaian adalah ditangkapnya iblis (satan) dan diikat selama seribu tahun. 

Sesudah itu, Dia melemparkan iblis ke dalam jurang maut, dan menutup jurang 

maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya iblis tidak lagi menyesatkan 

bangsa-bangsa sebelum berakhir masa seribu tahun (Why. 20:1-3).   

6) Kerajaam millenium. Kerajaan millenium adalah kerajaan yang sangat indah, 

di mana geografis bumi diperbaharui kembali seperti sedia kala seperti awal 

diciptakan. Tidak akan ada lagi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua 

yang tidak mencapai umur suntuk (Yes. 65:20). Serigala dan domba akan 

bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu dan ular 
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akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku 

busuk pada masa kerajaan seribu tahun tersebut (Yes. 65:25). 

Raja pada zaman kerajaan seribu tahun adalah Yesus Kristus, Dialah yang akan 

menjadi Raja tertinggi. Tetapi ada ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa 

Ia akan dengan senang hati memilih untuk memerintah melalui seorang wakil, 

dan yang akan merupakan wakil itu adalah Daud. 

Mereka akan mengabdi kepada TUHAN, Allah mereka, dan kepada Daud, raja 

mereka, yang akan Kubangkitkan bagi mereka (Yer. 30:9). 

 

C. Tujuan Kedatangan Kristus yang kedua 

Seperti kedatangan Kristus yang pertama ke dunia, yaitu pada saat Ia berinkarnasi 

menjadi serupa dengan manusia, memiliki tujuan yang sangat agung, yaitu untuk mati 

menebus dosa umat manusia. Kedatangan Kristus yang kedua kalinya juga memiliki tujuan 

yang sangat Agung. Kristus turun ke bumi untuk menggenapi janji-Nya kepada Abraham, 

dan mengokohkan kerajaan Daud. Kristus akan datang sebagi Raja yang akan memerintah 

atas seluruh dunia. Berikut adalah beberapa tujuan kedatangan kristus yang kedua kali. 

1. Untuk mengalahkan antikristus beserta bangsa-bangsa di dunia yang berkumpul di 

Harmagedon. 

2. Untuk mengumpulkan kembali, memperbaharui, dan memulihkan umat Israel yang 

setia. 

3. Untuk menghakimi dan menghukum umat Israel yang tidak setia. 

4. Untuk memisahkan domba dari kambing. 

5. Untuk mengikat iblis. 
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6. Untuk membangkitkan orang-orang kudus dari zaman perjanjian lama dan dari 

masa siksaan. 

7. Untuk menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh. 
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

Walaupun pengangkatan dan kedatangan kembali menjelaskan tentang kehadiran 

Tuhan, tetapi ada beberapa hal yang sangat mencolok di antara keduanya yang menuntut 

suatu kesimpulan bahwa peristiwa ini bukanlah peristiwa yang sama. Pengangkatan 

merupakan peristiwa yang akan terjadi tanpa tanda apapun dan hal ini dapat terjadi kapan 

saja (imminency), sedangkan kedatangan kembali akan diawali oleh banyak tanda (Mat. 

24:1-29), dan peristiwa ini akan terjadi di akhir masa tribulasi. Inilah beberapa hal yang 

mencolok diantar kedua kedatangan Kristus tersebut, sehingga sangat mendukung konsep 

bahwa kedatangan Tuhan yang kedua ada dua fase. 

Kedatangan Tuhan fase pertama (rapture) telah dijelaskan pada bab sebelumnya 

bahwa ada tiga pandangan populer yaitu: pre-tribulatin, mid-tribulation dan post-tribulation. 

Satu-satunya pandangan yang Alkitabiah adalah pandangan yang menganut pre-tribulation. 

Pre-tribulation membedakan Israel dengan gereja serta programnya masing-masing, 

mendukung ajaran Alkitab bahwa gereja tidak direncanakan untuk mengalami murka (Rom. 

5:9; 1 Tes. 1:9-10), oleh karena itu gereja tidak akan mungkin mengalai tribulasi (Why. 

6:17). Satu-satunya pandangan yang mengajarkan tentang imminency. 

Kedatangan Tuhan fase kedua (ke bumi) adalah untuk mengalahkan antikristus, 

memulihkan umat Israel yang setia, menghukum umat Israel yang tidak setia, memisahkan 

domba dari kambing, membangkitkan orang-orang kudus zaman PL dan yang telah 

meninggal saat tribulasi, menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh dan menggenapi janji 

kepada Daud, bahwa Allah akan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya. 
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