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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Sejak kenaikan Yesus Kristus ke Surga, janji akan kedatanganNya menjadi topik 

yang sangat sentral di setiap lingkungan orang Kristen. Hal ini tercermin dari sikap para 

rasul yang penah menanyakan kepada Yesus Kristus tentang pemulihan kerajaan Israel. 

Tetapi Yesus menjawab mereka dengan berkata “Engkau tidak perlu mengetahui masa dan 

waktu, yang ditetapkan sendiri menurut kuasaNya.” (Kis. 1:6-7). 

Sedemikian pentingnya janji tersebut, maka tidak heran jika iblis akan –bahkan 

sedang– berusaha mengacaukannya. Hal ini ia lakukan tentu dengan satu tujuan, yaitu agar 

orang Kristen tidak lagi berharap akan janji Tuhan tersebut. Setelah orang Kristen tidak 

lagi mengharapkan kedatangan Tuhan yang kedua, maka semakin mudahlah bagi Iblis 

untuk memasukkan pengajaran-pengajaran sesat lainnya. Bahkan pada zaman sekarang 

muncul berbagai penafsiran tentang kedatangan Tuhan yang kedua; pebafsiran-penafsiran 

tersebut adalah (1) pra-tribulasi, (2) mid-tribulasi, (3) paska-tribulasi, (4) sebagian (partial), 

dan (5) pra murka. 
1
Tetapi, dalam paper singkat ini penulis tidak akan membahas ketiga 

konsep tersebut.
2
 Penulis mengasumsikan bahwa pembaca setuju dengan penulis tentang 

konsep yang lebih benar adalah pre-tribulation. 

Berangkat dari konsep tersebut maka penulis memfokuskan pembahasan tentang 

“sikap orang Kristen terhadap janji kedatangan Tuhan yang kedua.” Melalui sub-topik ini, 

penulis berharap setiap pembaca akan semakin dikuatkan dan semakin semangat melayani 

Tuhan dan sentiasa menantikan janji kedatangan tersebut. 

 

                                                             
1  Mark Hitchcock, Could The Rapture Happen Today?  (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hlm. 61-66. 
2  Penulis tentu akan memegang salah satu dari konsep tersebut, yaitu pre-tribulation, tetapi tidak akan 

merincikan secara mendetail argumen dari ketiga pandangan tersebut. 
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BAB II 

SIKAP ORANG KRISTEN TERHADAP JANJI KEDATANGAN 

TUHAN YANG KEDUA 
 

 

Janji tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali merupakan saat-saat 

yang selalu dinantikan oleh setiap orang percaya. Walaupun janji kedatangan Tuhan 

tersebut sudah cukup lama dinanti-nantikan, maka tidak jarang ada orang non-Kristen yang 

menertawakan perngaharap semacam itu. Pada zaman rasul-saul, para pengejek tersebut 

berasal dari para guru-guru palsu Yahudi, sehingga tidak sedikit orang yang menjadi 

bingung, bahkan tersesat oleh pengajaran palsu tersebut (2 Tesalonika 2:1-3). 

Sebagai seorang Kristen yang bertanggung jawab, yang sungguh-sungguh mengerti 

tentang pribadi yang ia sembah, maka tidak pantas untuk meragukan janji Yesus Kristus 

yang adalah Allah yang setia. Oleh karena itulah setiap orang percaya harus merenungkan 

kembali pesan yang dinyatakan oleh rasul Petrus di dalam 2 Petrus 3:4, 9. Tuhan tidak 

pernah lalai menepati janjiNya, walaupun ada orang-orang tertentu yang menganggap 

penundaan kedatangan Tuhan sebagai suatu kelalaian. 

Dengan perspektif yang benar ini, yaitu Yesus Kristus akan datang kembali untuk 

kedua kalinya menjemput para salehnya, maka rasul Paulus menekankan dengan sangat di 

dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, agar mereka senantiasa tekun dalam 

pengharapan, hidup di dalam kekudusan, senantiasa bekerja dan menguji setiap doktrin. 

Dengan demikian, poin-poin berikut ini akan menguraikan kepada setiap orang Kristen 

(dan juga pembaca) seperti apa harapan rasul Paulus sikap seorang Kristen terhadap janji 

kedatangan Tuhan yang kedua. 
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2.1. HIDUP DI DALAM KEKUDUSAN 

Setiap orang yang sudah lahir baru (Kristen) akan mendapatkan posisi yang kudus 

dan hati yang kudus (Efesus 1:13; Yohanes 1:12; ). Tetapi, selama menjalani hidup di 

bumi, manusia sangat perlu untuk mengupayakan karakter yang kudus. Hal ini sangat 

penting, sebab karakter tidak langsung berubah dalam sekejap mata, melainkan melalui 

proses. Oleh karena itu, maka tidak heran jika rasul Paulus memerintahkan setiap orang 

Kristen agar hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan merupakan sikap yang 

harus dicamkan oleh setiap orang percaya, sebagaimana yang dikatakan oleh raja Salomo 

di dalam Amsal 4:23, “Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah 

terpancar kehidupan.” 

Di dalam surat I dan II Tesalonika ini, ada banyak hal yang pantas berikan kepada 

jemaat Tesalonika, sebab mereka berusaha menjaga diri mereka tetap kudus. Deskripsi 

pujian yang diberikan oleh sang rasul terangkum di 1 Tesalonika 1:6-9, berbunyi: 

Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan; dalam penindasan yang berat 
kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga 

kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan 

Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan 

Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, 

sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri 

berceritera tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari 

berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, 

 

Rasul Paulus berkata, tidak perlu kalian memberitahukan kepada kami bahwa kalian 

telah melakukan tindakan yang tepat sebagai jemaat Tuhan, tetapi orang-orang yang 

disekitar kalian telah menceritakannya kepada kami. Ini adalah deskripsi yang sangat 

indah, sehingga jemaat tersebut layak disebut sebagai ‘pengharapan,’ ‘sukacita,’ ‘mahkota 

kemegahan,’ dan ‘kemuliaan,’ sang rasul. 

Pujian berikutnya yang disampaikan oleh rasul Paulus adalah bahwa mereka telah 

nyata melakukannya. Pernyataan ini disampaikan oleh sang rasul dengan kata-kata,”Kamu 

telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. 

Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya dengan lebih 
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bersungguh-sungguh lagi.” Jadi, hidup di dalam kekudusan adalah suatu hal yang harus 

diupayakan secara terus menerus dan tidak bersifat temporal. 

Oleh karena hidup di dalam kekudusan adalah suatu keharusan, maka rasul Paulus 

juga akhirnya menegus dengan sangat orang-orang yang tidak tertib hidupnya, orang yang 

tidak mau bekerja dan kurang menghargai jeri lelah saudara-saudara yang bekerja (2 

Tesalonika 3:6-12). Jadi, orang yang sudah diselamatkan (Kristen) harus selalu memiliki 

sikap yang benar dan terpuji dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Hanya 

orang yang selalu menjaga dirinya hidup di dalam kekudusanlah yang layak untuk ambil 

bagian saat kedatangan Tuhan yang kedua. 

 

2.2. PENUH PENGHARAPAN 

Janji kedatangan Tuhan yang kedua kalinya haruslah direspon secara positif oleh 

setiap orang percaya. Sebab kedatangan Kristus yang kedua akan memberikan kebahagiaan 

semata. Setiap orang yang didapati layak untuk masa itu (rapture), maka mereka akan 

bersekutu bersama sengan pencipta mereka dan pencipta segala sesuatu di alam semesta 

ini. 

Oleh karena banyaknya sukacita yang akan dinikmati setiap orang yang menanti-

nantikan kedatangan Tuhan yang kedua, maka rasul Paulus juga menasihati orang-orang 

yang ada di jemaat Tesalonika, agar mereka tidak bersedih seperti orang dunia yang tidak 

memiliki pengharapan apabila orang yang mereka kasihi meninggal. Rasul Paulus 

menjelaskan bahwa setiap orang yang meninggal didalam Tuhan pasti dibangkitkan dan 

akan mendapat tempat yang layak baginya di sisi Allah (1 Tesalonika 4:16-17). 

Pengharapan di dalam sukacita yang besar tersebut tentu adalah hari paling penting 

bagi setiap orang Kristen. Namun, bagi mereka yang mencoba menyangkali akan janji 

Tuhan maka mereka akan mengalami kemalangan yang luar biasa. Orang yang meragukan 
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janji kedatangan Tuhan yang kedua adalah orang-orang yang tidak percaya yang tidak 

pantas berada satu kumpulan dengan orang percaya. Maka dari itu, Paulus selalu 

memberikan pujian kepada setiap orang yang senantiasa tekun dalam pengharapan akan 

kedatangan Tuhan yang kedua (1 Tesalonika 1:3). 

 

2.3. TETAP BEKERJA 

Di dalam 1 Tesalonika 5:12-13, melakukan pekerjaan sehari-hari untuk kebutuhan 

hidup merupakan suatu nasihat dari sang rasul. Sang rasul menasihatkan supaya mereka 

menghormati orang yang bekerja keras di dalam pekerjaannya. Tetapi di dalam suratnya 

yang kedua, nasihat ini tidak lagi sekadar nasihat melainkan menjadi suatu ajaran yang 

harus dilaksanakan ( 2 Tesalonika 3:6-12). Rasul Paulus berkata, “…dalam nama Tuhan 

Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan 

pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami.” Ternyata 

persoalan bekerja atau tidak bekerja ini erat kaitannya dengan kedatangan Tuhan yang 

kedua kali. Akibat dari pengajaran yang salah yang akhirnya menyesatkan beberapa orang 

di jemaat tesalonika, akhirnya mereka melalaikan tugas-tugas yang patut mereka lakukan. 

Mereka berpikir bahwa hari Tuhan sudah tiba, karena mereka melihat ada banyak 

penindasan kepada orang Kristen, sehingga mereka menyimpulkan bahwa itulah masa 

kesusahan besar itu. Lebih lanjut, karena masa setelah penganiayaan adalah pemulihan 

kerajaan Israel (kerajaan 1000 tahun), maka mereka mulai bermalas-malasan, karena 

mereka berfikir bahwa semuanya akan tersedia. 

Jadi, di dalam surat keduanya itu, sang rasul membantahnya dengan sangat keras. 

Rasul Paulus berkata bahwa hari Tuhan (rapture) belum datang dan ajaran yang mereka 

terima yang mengatakan bahwa hari Tuhan telah datang adalah ajaran palsu yang 

menyesatkan. 
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Rasul Paulus telah mengajarkan jemaat Tesalonika tentang kedatangan Tuhan 

tersebut dengan baik, yaitu apabila Tuhan datang maka semua orang percaya yang masih 

hidup akan terangkat naik ke Surga, dengan terlebih dahulu mereka yang meninggal 

(orang-orang percaya PB) dibangkitkan (1 Tesalonika 4:16-17). Pengajaran para bidat 

tersebut tentu sangat berbeda dengan ajaran Paulus, sebab Paulus adalah orang benar yang 

seharusnya terangkat ke Surga saat kedatangan Tuhan. Jadi secara tidak langsung mereka 

sedang mengatakan bahwa ajaran Paulus adalah ajaran Palsu (pembohong) dan janji Tuhan 

telah berlalu.
3
 Diskriminasi terhadap pengajaran yang benar ini harus dilawan! Inilah yang 

menjadi prinsip rasul Paulus, karena apabila pengajaran yang salah yang justru semakin 

berkembang maka kehidupan semua orang di bumi akan semakin tertib. 

Jadi, pesan yang ingin ditekankan oleh rasul Paulus adalah bahwa setiap orang harus 

tetap melakukan pekerjaannya sambil menantikan kedatangan Tuhan. Sikap ini diambil 

berdasarkan konsep yang benar bahwa tidak seorangpun yang tahu saat kedatangan Anak 

Manusia (Yesus Kristus). Sehingga setiap orang yang rindu menantikan kedatangan Tuhan, 

baiklah ia siap-sedia dan tidak menjadikan dirinya sebagai batu sandungan bagi orang lain. 

 

2.4. MENGUJI DOKTRIN 

Menguji doktrin (pengajaran) adalah salah satu hal yang sangat penting bagi setiap 

orang Kristen demi memeliharan iman yang murni. Seperti halnya jemaat di Tesalonika, 

rasul Paulus juga mengingatkan mereka agar menguji segala sesuatu (1 Tesalonika 5:21). 

Hal ini dapat dimengerti dengan baik menurut pengalaman sang rasul ketika memulai 

jemaat di Tesalonika itu. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, tabib Lukas merincikan sejarah 

terbentuknya jemaat tersebut. Di dalam pasal 17: 1-10, diceritakan bagaimana rasul Paulus 

memenangkan orang-orang Tesalonika, yaitu dengan cara mengajar mereka bagian-bagian 

                                                             
3 Warren W. Wiersbe, Bersiap-sedia di Dalam Kristus (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1999), 133-

135. 
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kitab suci. Inti pengajaran rasul Paulus adalah membuktikan keada mereka bahwa Yesus 

adalah Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah Bapa sejak kejatuhan manusia pertama ke 

dalam dosa. 

Namun, hal yang memilukan hati adalah bahwa orang-orang Yahudi di kota itu tidak 

senang terhadap Paulus, dan mereka membuat keributan dengan dibantu para petualang-

petualan di pasar. Akhir dari kisah tersebut adalah rasul Paulus disuruh untuk segera 

berangkat ke Berea demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di Berea, ternyata 

firman Tuhan disambut dengan baik. Tabib Lukas memberikan pujian kepada orang-orang 

Yahudi berkenaan dengan sikap mereka terhadap pemberitaan Paulus tentang Injil Yesus 

Kristus. Alasan sang tabib memuji adalah karena mereka menerima firman itu dengan 

segala kerelaan hati dan setiap hari menyelidiki Kitab Suci apakah semuanya benar 

demikian (Kis. 17:10-11). 

Oleh karena latar belakang yang ‘berkesan’ tersebut, sang rasul akhirnya menyuruh 

setiap orang Kristen (secara khusus jemaat Tesalonika) agar menguji setiap doktrin dan 

memegang yang baik (benar). Orang yang menguji doktrin dan menyesuaikannya dengan 

Alkitab tentu tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan fatal, seperti penganut mid-

tribulation atupun post-tribulation. Karena jika seseorang sungguh-sungguh menyelidiki 

Alkitab dengan menyingkirkan terlebih dahulu konsep pre-tribulation, mid-tribulation dan 

post-tribulatian, maka sudah dapat dipastikan ia akan jatuh pada posisi pre-tribulation. 

Setiap orang yang berpikir bahwa Tuhan tidak mungkin datang hari ini, tetapi 

sesudah tribulasi, maka dia berpendapat akan menerima Tuhan pada saat itu sebagai Tuhan 

dan Juruselamatnya, maka terjadilah kepadanya firman Tuhan yang disebutkan di 2 

Tesalonika 2:10-12. 

dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka 
tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah 

sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya 

akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka 

kejahatan. 
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Setiap orang yang tidak meneliti firman Tuhan dengan cermat, maka dia telah 

menabur celaka di dalam dirinya. Hal inilah yang tidak diinginkan oleh sang Rasul (dan 

juga Allah) terjadi di jemaat Tesalonika dan bagi semua orang percaya. Setiap orang yang 

mencintai kebenaran pasti rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dan akan 

berusaha mengetahui sebanyak mungkin. Tiga poin sebelumnya telah dibahas, baik tentang 

hidup di dalam kekudusan, ketekunan pengharapan, senantiasa melakukan pekerjaan, 

semuanya ditentukan oleh doktrin yang sedang di anut. Jika seseorang menganut ajaran 

yang salah, maka pastilah sikap dia terhadap segala sesuatu akan berubah, baik dari segi 

doctrinal maupun secara praktikal. 

Jadi, supaya orang percaya bisa senantiasa menyukakan hati Tuhan, maka dia harus 

menguji setiap doktrin agar tidak satupun yang disusupi oleh Iblis. Iblis selalu mengintip 

kelemahan anak-anak Tuhan, tetapi dengan pimpinan Roh Kudus dan hati yang mau 

meneliti kebenaranlah yang bisa tetap menjaga kemurnia iman setiap orang percaya. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Setelah menyelidiki surat I dan II Tesalonika, menulis melihat bahwa efeke dari 

pengajaran yang salah mengakibatkan sikap yang salah terhadap berbagai ajaran. Uraian di 

dalam kitab ini menunjukkan bahwa orang yang meragukan atau bahkan tidak lagi 

mempercayai janji kedatangan Tuhan yang kedua melakukan sikap yang tidak terpuji. 

Oleh karena itu, sikap setiap orang Kristen dalam menantikan kedatangan Tuhan 

yang kedua adalah tetap teguh dan tekun terhadap pengharapan tersebut, karena Allah 

orang Kristen adalah Allah yang benar, yang setia, dan adil. Sehingga setiap janjiNya pasti 

akan digenapi. Selain harus tekun dalam pengharapan itu, rasul Paulus juga menegaskan 

bahwa pengujian doktrin adalah suatu keharusan. Sebab dengan doktrin yang benarlah 

seorang percaya dapat senantiasa mempertahankan imannya yang mulia. Hal ini bisa 

diaplikasikan di dalam kekudusan hidup dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat 

praktikal. Hal-hal inilah yang selalu ditekankan rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, 

supata mereka juga bekerja untuk diri mereka sendiri dan tidak menyusahkan orang lain 

dan tidak mempermalukan nama Tuhan dengan sikap mereka yang bermalas-malasan. 

Jadi, sikap yang harus dijaga oleh setiap orang Kristen saat menantikan penggenapan 

janji kedatangan Tuhan adalah dengan menjalani hidup dengan kudus, tekun dalam 

pengharapan, senantiasa bekerja dan menguji doktrin. Setiap orang yang mengikuti nasihat 

tersebut pasti akan siap untuk hari kedatangan Tuhan yang mulia.  
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