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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja merupakan topik yang selalu menarik 

untuk dibahas. Baik kedatangan-Nya yang pertama, maupun janji tentang kedatangan-

Nya yang kedua. Tuhan Yesus yang menjadi inti dari segala pengajaran kekristenan dan 

harusnya semua manusia di dunia tunduk, patuh dan percaya kepada Dia menjadi suatu 

diskusi yang tidak habis-habisnya untuk dipelajari. 

Thema dari kitab injil Matius adalah menggambarkan Yesus sebagai Raja, 

terlihat dari pencatatan garis keturunan Yesus yang dimulai dari Abraham, Daun hingga 

Yusuf. Yesus sebagai juruselamat dunia yang telah membebaskan dunia dari dosa, 

berjanji akan datang kembali untuk kedua kalinya sebagai Raja dan memerintah di dunia. 

Dalam paper ini penulis mencoba menjelaskan bagaimana kedatangan Yesus 

tersebut sebagai Raja atas dunia, dimulai dengan penjelasan tentang jabatan-jabtan-Nya, 

kelahiran-Nya sebagai Raja atas bangsa Israel, penolakan atas Raja tersebut, janji 

kedatangan-Nya kembali serta pemerintahan-Nya di dunia yaitu pada masa seribu tahun. 

Semoga paper ini dapat menjadi berkat dan bahan pelajaran yang baik bagi 

penulis dan menjadi langkah awal juga untuk menulis karya-karya yang lebih baik lagi di 

kemudian hari. 
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BAB II 

KEDATANGAN YESUS SEBAGAI RAJA 

 

2.1 Jabatan Tuhan Yesus 

Di dalam Alkitab kita menemukan tiga jabatan berkenaan karya Yesus Kristus, 

yaitu jabatan sebagai nabi, imam dan raja. Setiap jabatan memiliki proporsi tugas masing-

masing. Jabatan sebagai nabi adalah mengungkapkan kehendak Allah kepada orang-

orang, yang bisa saja diberikan dalam bentuk perintah, peringatan dan berkat, janji-janji 

pengharapan ataupun teguran yang keras. Ayat-ayat klasik yang menyebutkan ciri-ciri 

khas dan pekerjaan imam adalah Ibr. 5:1, yaitu dipilih diantara orang untuk menjadi 

wakil mereka, dipilih oleh Tuhan, ditetapkan bagi manusia dalam hubungannya dengan 

Allah (hal-hal religius), pekerjaannya yang khusus adalah memberikan persembahan dan 

korban karena dosa. Jabatan sebagai raja adalah memerintah orang-orang percaya. Sesuai 

dengan judul paper ini, penulis akan memfokuskan dalam pembahasan tentang jabatan 

Yesus sebagai raja. 

Sebagaimana diketahui secara umum, bahwa seorang raja haruslah memiliki 

suatu wilayah kekuasaan yang dipimpinnya dan rakyatnya harus mengakuinya sebagai 

pemimpinnya dan tunduk atas segala perintahnya, demikian juga halnya tentang 

kedatangan Yesus sebagai raja. 

 

2.2 Kelahiran Tuhan Yesus sebagai raja bangsa Yahudi 

Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia mengharapkan datangnya 

seorang juruselamat yang dijanjikan oleh Allah. Juruselamat yang dijanjikan oleh Allah 
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ini disebut juga sebagai raja, yaitu yang akan memimpin bangsa Yahudi. Orang majus di 

dalam Mat. 2:2 bertanya kepada raja Herodes “Di manakah Dia, raja orang Yahudi yang 

baru dilahirkan itu?”. Gelar yang spesifik ini diberikan oleh orang majus kepada 

juruselamat bukanlah tanpa dasar sebab raja Herodes sendiripun tidak terkejut akan gelar 

yang dialamatkan kepada juruselamat tersebut. Raja Herodes menjadi terkejut akan 

pertanyaan orang majus tersebut disebabkan kejadian tersebut terjadi pada masa 

pemerintahannya. Hal ini terlihat jelas ketika raja Herodes menanggapi pertanyaan orang 

majus tersebut. Dia memanggil semua imam kepala dan ahli taurat bangsa Yahudi dan 

memintai keterangan kepada mereka. Ternyata para imam dan ahli taurat Yahudi tahu 

persis siapa pribadi yang dimaksudkan oleh orang majus tersebut sehingga mereka 

menjawab: “Di Betlehem di tanah Yudea”. Jawaban yang tegas dan jelas disampaikan 

oleh imam kepala dan ahli taurat Yahudi tentang tempat kelahiran raja tersebut dengan 

mengutip nubuatan nabi Mikha yang berkata: Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai 

yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit bagi-Ku seorang 

yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu 

kala. 

 Pada saat Tuhan Yesus akan memasuki kota Yerusalem, sebuah nubuatan 

kembali digenai yang mengatakan “Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, 

bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem! Lihat, rajamu datang kepadamu; Ia adil dan 

jaya, lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda 

(Zak. 9:9). Semua pengikut-pengikutnya yang banyak itu mengenal Dia sebagai Mesias 

yang sejati dan menyatakan, “Diberkatilah raja yang datang atas nama Tuhan! Sejahtera 

di Surga, dan terpujilah Allah!”   
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2.3 Penolakan terhadap raja Yahudi dan janji kedatangan-Nya kembali 

Tuhan Yesus di elu-elukan di Yerusalem dan semua murid yang mengiringi Dia 

bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang 

mereka lihat. Walaupun banyak pengakuan dari para murid Tuhan Yesus, namun para 

pemimpin politik dan agama menolak pengakuan Yesus bahwa Dia adalah Mesias. 

Hanya lima hari berikutnya
1
 orang-orang menyerukan “Ia harus disalibkan!” (Mat. 

27:23). Penolakan terhadap Yesus ini mengakibatkan penundaan akan kedatangan 

kerajaan Allah yang telah dijanjikan sekitar dua ribu tahun yang lalu. 

Seperti halnya kedatangan Yesus yang pertama disertai dengan tanda-tanda agar 

orang-orang yang menantikan janji Allah untuk mengirim juruselamat tersebut dapat 

diselidiki tentang kapan, di mana dan seperti apa peristiwa kedatangan-Nya maka Tuhan 

Yesus juga memberikan hal yang sama tentang kedatangan-Nya yang kedua. Beberapa 

peristiwa besar yang akan terjadi sebelum kedatangan-Nya adalah: 

a. Pengangkatan orang percaya 

Sebelum kedatangan-Nya sebagai raja yang akan memerintah dengan para orang 

kudus-Nya (Wah. 19:11-18), Yesus terlebih dahulu akan menjemput orang percaya 

dan bertemu di atas awan-awan. Kedatangan-Nya seperti pencuri, yaitu tidak 

seorangpun yang tahu (1 Tes. 5:2; Mat. 24:36). Rasul Paulus menjelaskan tentang 

pengangkatan ini dalam 1 Tes. 4:16 – 17, bahwa orang ayang akan diangkat 

terlebih dahulu adalah mereka yang telah mati, kemudian barulah diangkat orang-

orang percaya yang masih hidup hingga hari pengangkatan itu tiba. Dengan 

kedatangan-Nya seperti pencuri malam, tentu akan membuat suatu keheranan bagi 

orang-orang yang tidak percaya yang tidak terangkat yang masih tinggal di bumi. 

                                                             
1   Grant R. Jeffrey, Countdown to the Apocalypse, (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 113 



5 
 

Peristiwa pengangkatan orang percaya ini pastilah akan disadari oleh orang-orang 

yang masih tinggal di bumi. Jelas di dalam Alkitab bahwa lenyapnya Henok dan 

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

sahabat-sahabat mereka. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak 

mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. 

Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian, bahwa ia berkenan kepada 

Allah. Alkitab melukiskan peristiwa terangkatnya Elia yang terjadi kemudian 

dengan lebih rinci lagi, seperti para penduduk Yerikho menanyakan Elisa mengenai 

tuannya yang lenyap. Mereka berkata: "Coba lihat! Di antara hamba-hambamu ini 

ada lima puluh orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi 

mencari tuanmu, jangan-jangan ia diangkat oleh Roh TUHAN dan dilemparkan-

Nya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab: 

"Janganlah suruh pergi!" Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai 

memalukan, maka berkatalah ia: "Suruhlah pergi!" Mereka menyuruh lima puluh 

orang. Orang-orang ini mencari tiga hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan 

Elia. Betap jauh lebih membingungkan lagi dan menakutkan jika secara tiba-tiba 

dan secara misterius jutaan orang laki-laki dan perempuan tiba-tiba lenyap. 

b. Terjadinya masa kesusahan Yakub 

Setelah orang percaya diangkat, maka akan terjadilah suatu peristiwa yang disebut 

dengan istilah kesusahan Yakub (Yer. 30:7). Disebut kesusahan Yakub adalah 

karena bangsa Israel telah menolak raja yang seharusnya mereka tinggikan tetapi 

malah menolaknya, sehingga hari murka Tuhan akan terjadi atas mereka. Masa 

kesusahan Yakub ini akan berlangsung selama tujuh tahun sebab demikianlah 
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difirmankan oleh Allah dalam Daniel 9: 27. Dan sekiranya waktunya tidak 

dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat; akan tetai 

oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat (Mat. 24:22). Melalui 

ayat ini jelaslah mengapa waktu itu dibuat menjadi singkat sebab juga sebelumnya 

telah diberitahukan kepada kita tentang penyiksaan yang akan terjadi pada masa 

siksaan tersebut sebab penyiksaan yang dahsyat itu belum pernah terjadi sejak awal 

dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi (Mat. 24:21). 

Di tengah periode tujuh tahun tersebut, penyembahan di Bait Allah, termasuk 

persembahan kurban harian, akan dihentikan oleh antikristus secara kejam. 

Pembinasa keji akan berdiri di tempat kudus (Mat. 24:15; Dan. 9:27). Hal ini 

menjelaskan penajisan yang dilakukan oleh antrikristus di ruang mahakudus dalam 

Bait Allah yang akan terjadi setelah ia menghentikan persembahan kurban. Tetapi 

semuanya itu harus terjadi sebagaimana telah tertulis dalam firman Tuhan yakni 

penyesat itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya (Luk. 17:1). 

Dr. H. L. Willmington
2
 menyimpulkan bahwa ada tujuh alasan-alasan yang terdapat 

di dalam Alkitab mengapa ada masa yang mengerikan ini, yaitu: 

1) Untuk menuai hasil dari apa yang sudah ditabur sepanjang zaman oleh Allah, 

iblis dan manusia (Mat. 13:3-8, 18-23, 24-30, 37-43). 

2) Untuk membuktikan kepalsuan pernyataan iblis (Yes. 14:12-14). 

3) Untuk mempersiapkan kumpulan besar orang banyak yang mati sebagai martir 

untuk mencapai surga (Wah. 7:9, 14). 

4) Untuk mempersiapkan kumpulan besar orang banyak yang masih hidup untuk 

menghadapi masa seribu tahun (Mat. 25:32-34) 

                                                             
2  Dr. H. L. Willmington, Eskatologi (Malang: Gandum Mas, 2003), hlm. 82-88 
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5) Untuk menghukum orang-orang bukan Yahudi atau orang kafir (Rom. 1:18; II 

Tes. 2:11-12; Wah. 19:15). 

6) Untuk membersihkan Israel (Yeh. 20:37, 38; Zak. 13:8-9; Mal. 3:3). 

7) Untuk mempersiapkan bumi itu sendiri dalam menghadapi masa seribu tahun 

(Kej. 1:6, 7; 11; Maz. 104:5-9; Yes. 4:5; 30:26; 40:3-5; 60:19-20; Kej. 5 dan 

Yes. 65:20). 

 

2.4 Kedatangan Yesus yang kedua sebagai Raja 

Hari yang paling agung dalam sejaha adalah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus 

dari antara orang mati. Oleh kebangkitan-Nya Dia telah mengalahkan kuasa iblis. Rasul 

Paulus berkata “Tetapi andaikata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah 

pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami 

ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan, bahwa Ia telah 

membangkitkan Kristus – padahal Ia tidak membangkitkan-Nya, kalau andaikata benar, 

kalau orang mati dibangkitkan (1 Kor. 15:14-15). Akan tetapi, Allah sedang 

mempersiapkan suatu hari yang malah lebih agung lebih besar, dan lebih gemilang 

daripada kebangkitan Anak-Nya yang dikasihi-Nya. Peristiwa itu adalah kedatangan 

kembali Anak-Nya ke dunia ini sebagai raja untuk mengokohkan kerajaan Daud. Seorang 

penjahat yang disalibkan bersama Yesus berkata “Yesus, ingatlah akan aku, aabila 

Engkau datang sebagai Raja.”. Hari yang di dambakan seorang penjahat yang telah 

bertobat tersebut adalah kerajaan seribu tahun, sebab Anak manusia akan datang di akhir 

masa siksaan untuk berperang melawan antikristus dan memisahkan para domba dari 

antara kambing sehingga hanya orang percayalah (yang digambarkan sebagai domba) 
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yang boleh masuk ke dalam kerajaan seribu tahun dari antara semua manusia yang masih 

hidup di bumi.  

Dr. H.L. Willmington merangkumkan tujuh maksud kedatangan kristus yang 

kedua kali, yaitu: 

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. 

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

masa siksaan. 

7. Untuk menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh. 

Setelah antikristus dihancurkan di akhir masa siksaan di Harmagedon, maka 

orang percaya akan masuk ke dalam kerajaan seribu tahun. Kerajaan di mana Yesuslah 

sebagai rajanya dan semua rakyat-Nya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. 

 

Maksud dari kerajaan seribu tahun 

1. Untuk membalas perbuatan orang-orang kudus Allah. 

Sesungguhnya ada pahala bagi orang benar… (Maz. 58:12) 

… siapa menabur kebenaran, mendapat pahal yang tetap (Ams. 11:18) 
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Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan tangan-Nya Ia berkuasa. 

Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payah-Nya ada bersama-sama Dia … 

(Yes. 40:10) 

2. Untuk menjawab doa contoh yang sering dipanjatkan 

Dalam Mat. 6:9-13 dan Luk. 11:1-4, Tuhan memberikan contoh doa keada murid-

murid-Nya untuk membantu seua orang percaya dalam doa mereka. Salah satu 

diantara garis-garis pedomannya adalah “Datanglah kerajaan-Mu”. Di sini sang 

juru selamat  mengajak para pengikut-Nya untuk mendoakan kerajaan seribu 

tahun. 

3. Untuk menebus ciptaan 

Dalam Kejadian 3, Allah mengutuk alam karena dosa Adam. Mulai saat itu 

firdaus yang didiami manusia menjadi padang gurun. Bunga-bunga mawar tiba-

tiba berduri, harimau yang jinak menjadi pemakan daging yang lapar. Akan tetapi 

pada masa seribu tahun semua hal ini akan berubah. 

4. Untuk memenuhi tiga perjanjian penting di dalam perjanjian lama. 

a) Allah menjanjikan dua hal pokok kepada Abraham 

(1) Bahwa benihnya (Israel) akan menjadi suatu bangsa yang besar (Kej. 12:1-

3; 13:16; 15:5; 17:7; 22:17, 18) 

(2) Bahwa benihnya (Israel)suatu saat kelak akan memiliki palestina 

selamanya (Kej. 12:7; 13:14, 15, 17; 15:17, 18-21; 17:8) 

b) Perjanjian yang menyangkut Daud (II Taw. 13:5, II Sam. 7:12-16; 23:5)  

Di sini janji itu terdiri atas tiga hal: 

(1) Bahwa dari Daud akan muncul suatu takhta kekal 
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(2) Bahwa dari Daud akan muncul suatu kerajaan kekal 

(3) Bahwa dari Daud akan muncul seorang raja kekal 

c. Perjanjian baru (Yer. 31: 31-34; Yes. 42:6; Ibr. 8:7-12) 

Janji ini juga terdiri atas tiga hal: 

(1) Bahwa Ia akan mengampuni kesalahan mereka dan melupakan dosa 

mereka 

(2) Bahwa Ia akan memberi mereka hati baru 

(3) Bahwa Ia akan memakai Israel untuk menjangkau dan mengajar bangsa-

bangsa lain. 

5. Untuk membuktikan suatu hal 

a. Zaman manusia hidup tanpa dosa berakhir dengan ketidaktaatan yang 

disengaja (Kej. 3) 

b. Zaman manusia hidup dengan hati nurani berakhir dengan kebinasaan 

universal (Kej. 6) 

c. Zaman pemerintahan manusia berakhir dengan pemujaan iblis di menara 

Babel (Kerj. 11) 

d. Zaman manusia hidup dengan janji Allah berakhir dengan umat Allah keluar 

dari tanah perjanjian dan menjadi budak di Mesir (Kel. 1) 

e. Zaman manusia hidup dengan hukum taurat berakhir dengan manusia 

membunuh pencita mereka (Mat. 27) 

f. Zaman gereja akan berakhir dengan kemurtadan di seluruh dunia (I Tim. 4) 

g. Zaman siksaan akan berakhir dengan perang Harmegedon (Wah. 19) 
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h. Zaman kerajaan seribu tahun akan berakhir dengan usaha untuk menghaurkan 

Allah (Wah. 20) 

 

Raja pada kerajaan seribu tahun 

Tuhan Yesus adalah Raja dari segala raja, raja yang tertinggi pada kerajaan 

seribu tahuan. Namun, 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). Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari 

TUHAN, Allah mereka, dan Daud, raja mereka. Mereka akan datang dengan gementar 

kepada TUHAN dan kepada kebaikan-Nya pada hari-hari yang terakhir (Hos. 3:5). 

 

Warga negara kerajaan seribu tahun 

Yang menjadi warga kerajaan seribu tahun adalah: 

1. Orang-orang Israel yang sudah diselamatkan 

(a) Israel akan dihubungkan dengan Allah melalui perkawinan (Yes. 54:1-17; 

62:2-5; Hos. 2:14-22) 

(b) Israel akan ditinggikan melebihi bangsa-bangsa lain (Yes. 14:1, 2; 49:22, 23; 

60:14-17; 61:6,7) 

(c) Israel akan menjadi saksi Allah selama masa seribu tahun (Yes. 44:8; 61:6; 

66:21; Yer. 16:19-21; Mik. 5:7; Zef. 3:20; Zak. 4:1-7; 8:3) 

2. Bangsa-bangsa lain yang telah diselamatkan yang selamat dari masa siksaan 

(Wah. 5:9, 10; Yes. 2:4; 11:12) 
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3. Jemaat (I Kor. 6:2; II Tim. 2:12; Wah. 1:6; 2:26, 27; 3:21)  

4. Malaikat-malaikat yang terilih (Ibr. 12:22) 

 

Sifat kerajaan seribu tahun 

Ada berbagai sifat yang akan kita temukan di dalam kerajaan seribu tahun ini
3
, 

yaitu" 

1. Damai sejahtera 

2. Sukacita 

3. Kekudusan 

4. Kemuliaan 

5. Penghiburan 

6. Keadilan 

7. Pengenalan penuh 

8. Pengajaran 

9. Penghapusan kutuk 

10. Penyakit dihilangkan 

11. Penyembuhan orang cacat 

12. Perlindungan 

13. Kebebasan dari penindasan 

14. Tidak ada ketidakdewasaan 

15. Reproduksi oleh orang-orang yang masih hidup 

16. Kerja 

                                                             
3  Dalam tugas paper ini hanya disebutkan sifat-sifat kerajaan tersebut, karena keterbatasan 

penulisan, maka tidak akan dijelaskan dengan lebih mendetail. 
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17. Kemakmuran dalam bidang ekonomi 

18. Bertambahnya cahaya 

19. Bahasa menjadi satu 

20. Ibadah menjadi satu 

21. Kehadiran Allah secara nyata 

22. Kepenuhan roh 

23. Keabadian keadaan kerajaan seribu tahun 
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

Kedatangan Yesus sebagai Raja adalah suatu peristiwa yang sangat 

mengagumkan dan sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang percaya. Kedatangan-Nya 

yang pertama menjadi Raja atas bangsa Yahudipun sangat dinanti-natikan oleh orang-

orang yang percaya akan janji kedatangan-Nya itu. Namun kedatangan Yesus sebagai 

Raja atas bangsa Yahudi (Israel) ternyata ditolak oleh bangsa-Nya sendiri sehingga 

kerajaan-Nya di bumi ditunda. 

Penolakan bangsa Israel atas raja mereka menyebabkan adanya masa sisipan 

yaitu masa gereja. Pada masa gereja, orang-orang percayapun tetap menunggu akan 

kedatangan-Nya yang kedua (fase pertama di angkasa dan fase ke duni turun ke bumi). 

Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua ke bumi, Tuhan berkata bahwa akan terjadi lebih 

dahulu siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi dan yang tidak akan pernah 

terjadi lagi yang disebut sebagai masa kesusahan Yakub. Antikristus akan bangkit pada 

pertengahan masa tersebut dan menajiskan Bait Allah. Allah akan memerangi antikristus 

dan para malaikat-malaikatnya di Harmagedon. 

Setelah Tuhan Yesus mengalahkan antikristus, maka orang-orang percaya yang 

lolos dari masa siksaan tujuh tahun tersebut akan masuk ke masa seribu tahun. Yesus 

akan menjadi Raja pada masa tersebut, dan iblis akan dibelenggu sehingga manusia akan 

hidup seperti pada zaman Adam dan Hawa di Taman Eden. Semua kutuk atas bumi akan 

dihapus dan manusia akan hidup dengan sangat damai, walaupun di akhir masa tersebut 
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akan terjadi pemberontakan orang-orang yang tidak percaya kepada-Nya, karena Tuhan 

akan melepaskan iblis di akhir masa seribu tahun tersebut. 
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