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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan tentang hari kedatangan Tuhan.  Hari kedatangan 

Tuhan adalah janji Tuhan yang belum digenapi, dan merupakan pengharapan 

orang-orang percaya. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid mengetahui dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang 

kembali. 

2. Setiap murid mengerti tentang hal-hal yang menyertai kedatangan Tuhan. 

3. Setiap murid memiliki sikap yang benar terhadap hari kedatangan Tuhan. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi 

 

Materi Pelajaran 

 

1. Janji kedatangan Tuhan kembali 

2. Peristiwa-peristiwa akhir zaman 

3. Sikap orang percaya 

 

Pendalaman 

 

Murid menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari. 
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ada zaman Perjanjian Lama Allah ada banyak janji Allah, dan janji itu sebagian 

besar sudah tergenapi dalam zaman Perjanjian Baru dan dalam kehidupan kita.  

Pada zaman Perjanjian Baru juga ada banyak janji Allah, dan sebagian besar janji-

janji Tuhan sudah kita rasakan kegenapannya dalam hidup kita.  Tetapi ada satu janji yang 

belum digenapi, yaitu janji kedatangan Tuhan Yesus kembali. 

Pelajaran kali ini membahas kedatangan Tuhan Yesus kembali.  Kita sebagai anak Tuhan 

tidak perlu resah atau bingung, seperti kekhawatiran orang-orang dunia tentang hari 

kiamat.  Bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus akhir zaman adalah hari yang 

mengerikan, tetapi bagi setiap orang percaya yang setia saat kedatangan Tuhan Yesus 

kembali adalah sukacita yang tak terkatakan. 

A. Janji Kedatangan Tuhan Kembali 

1. Tuhan Yesus Berjanji Akan Datang Kembali 

Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janji-Nya.  Tuhan Yesus berjanji 

bahwa Ia akan datang kembali, dan janji-Nya pasti akan digenapi (2 Petrus 3:9). 

2. Tuhan Yesus Memulihkan Segala Sesuatu sebelum Ia Datang Kembali  

Sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Ia terlebih dahulu memulihkan segala 

sesuatu.  Ketika gereja telah mengalami pemulihan dan siap menyongsong 

kedatangan-Nya kembali, Ia akan datang (Kisah 3:21) 

3. Injil Diberitakan ke Segala Bangsa sebelum Kristus Datang Kembali  

Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua 

bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya (Matius 24:14; Markus 13:10). 

4. Tidak Ada yang Tahu Hari Kedatangan Tuhan 

Tidak ada seorang pun yang mengetahui hari kedatangan Tuhan (Matius 24:36).  

Karena itu jika ada seseorang yang dengan yakin mengetahui kapan Tuhan akan 

datang kembali sesungguhnya orang itu tidak hidup dalam kebenaran Firman. 

P 
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B. Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman 

1. Rapture  

Rapture disebut juga pengangkatan jemaat, yaitu Yesus sebagai mempelai laki-laki 

surgawi datang untuk menjemput gereja sebagai mempelai wanita-Nya.  

Peristiwa yang terjadi pada saat pengangkatan adalah 

a. Orang-orang mati dalam Kristus dibangkitkan 

b. Orang-orang yang hidup dalam Kristus diubahkan dalam tubuh kemuliaan 

c. Mereka yang telah dibangkitkan dan diubahkan itu diangkat dalam awan 

menyongsong Tuhan di angkasa (1 Korintus 15:52; 1 Tesalonika 4:16-17). 

Hari kebangkitan orang-orang kudus adalah 

suatu peristiwa yang sangat menggirangkan 

hati.  Keadaan tubuh orang kudus yang 

telah dibangkitkan adalah: 

a. Tidak lagi berwujud tubuh yang dapat 

binasa melainkan tubuh yang tidak 

dapat binasa (1 Korintus 15:42-43). 

b. Tubuh yang indah dan mulia bukan 

tubuh yang lemah dan tak berdaya. 

c. Tubuh yang dibangkitkan adalah 

seperti tubuh Yesus waktu 

dibangkitkan dan selama 40 hari 

berada di tengah-tengah manusia. 

Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan 

pertama itu (Wahyu 20:6). 

2. Kursi Pengadilan Kristus  

Kursi pengadilan Kristus terjadi setelah rapture (1 Tesalonika 2:19).  Kursi 

Pengadilan Kristus adalah penghakiman bagi orang-orang yang percaya.  

Kehidupan mereka akan dilihat semua, pekerjaan mereka diuji dan mereka 

mendapat upah sesuai dengan penilaian Allah yang adil. 

Pada saat itu, semua harus mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka dalam 

pelayanan selama mereka hidup di dunia.  Semua orang yang masuk dalam 

pengangkatan harus menghadapi Kursi Pengadilan Kristus tidak ada yang 

terkecuali (1 Korintus 3:12-15; 1 Korintus 4:5; 2 Korintus 5:10; Wahyu 20:12). 
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Pada saat inilah pekerjaan kita diuji, bagaimana hasilnya, apakah pekerjaan yang 

kita lakukan itu atas dasar emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau 

jerami?  Pada saat itu kita menerima pahala yang sesuai dengan pekerjaan kita. 

Jadi di sini yang diadili adalah orang-orang yang telah mengalami rapture, sedang 

orang yang tidak menerima Kristus akan diadili kemudian.  

Lima macam mahkota yang diberikan waktu Kursi Pengadilan Kristus: 

a. Mahkota Kehidupan yang diberikan kepada orang-orang yang tahan dan 

setia mengikuti Yesus sampai pencobaan terakhir (Wahyu 2:10). 

b. Mahkota Kebenaran yang diberikan bagi mereka yang mencintai dan 

menanti kedatangan Kristus (2 Timotius 4:8). 

c. Mahkota Abadi yang diberikan kepada orang-orang yang dapat menguasai 

dirI dalam kehidupan sehari-hari (1 Korintus 9:25). 

d. Mahkota Sukacita diberikan kepada mereka yang bersaksi dan 

menyelamatkan banyak jiwa bagi Tuhan (1 Tesalonika 2:19; Filipi 4:1). 

e. Mahkota Kemuliaan yang diberikan kepada mereka yang setia memelihara 

domba-domba Allah (1 Petrus 5:4). 

3. Perjamuan Kawin Anak Domba 

Suatu peristiwa yang indah yang belum pernah terjadi di atas bumi ataupun di 

surga, yaitu Perkawinan Anak Domba Allah dengan mempelai-Nya, yaitu Gereja 

Kudus yang telah diangkat (Wahyu 19:7-9; Efesus 5:22-23). 

Persiapan-persiapan Pengantin Kristus adalah (Wahyu 19:7-8): 

a. Dibenarkan: Pengantin itu telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan 

Juruselamatnya dan telah diberi atau dikenakan jubah kebenaran-Nya (2 

Korintus 5:21; Filipi 3:9; Wahyu 3:4-5; Yesaya 61:10). 

b. Disucikan: Pengantin itu telah bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan 

menjadi serupa dengan-Nya (2 Petrus 3:18; 2 Korintus 3:18). 

c. Dimuliakan: Pengantin itu telah diubahkan dalam tubuh kemuliaan, yaitu pada 

saat rapture (1 Yohanes 3:2). 

Yang dimaksud sebagai Pengantin Pria (Anak Domba) adalah Kristus sendiri 

(Yohanes 1:29; Wahyu 5:2-6; Matius 9:15).  Sedangkan yang dimaksud dengan 

pengantin wanita adalah gereja atau jemaat Allah yang kudus. 
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4. Masa Antikristus 

Kapan Antikristus datang?  Antikristus datang setelah orang-orang kudus yang 

menahan dia diangkat (2 Tesalonika 2:1-10).   

Setelah orang-orang kudus diangkat, mereka masuk Kursi Pengadilan Kristus dan 

Perkawinan Anak Domba Allah; sementara itu di bumi terjadi masa kesengsaraan 

besar.  Karena itu mereka yang tertinggal pada waktu rapture akan mengalami 

kesengsaraan besar di bumi (Daniel 12:1; Matius 24:21). 

Pada saat itu iblis, nabi palsu, dan Antikristus akan menguasai dunia.  Mereka akan 

menyiksa orang-orang Kristen yang tertinggal.  Antikristus akan mengadakan 

peraturan, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai tanda 666 pada tangan 

kanannya atau pada dahinya tidak boleh berjual beli atau mengadakan 

perdagangan. 

Pengaruh Antikristus ini nantinya sangat besar sekali, seluruh dunia heran lalu 

mengikut binatang itu (Antikristus) dan orang yang tidak ikut Antikris itu akan mati 

(Daniel 9:24-27).   Pada masa Antikristus, semua orang diharuskan untuk 

menyembah patung Antikristus.  Tetapi Allah tidak tinggal diam, Ia akan 

menghukum orang-orang yang menyembah patung tersebut (Wahyu 16:2). 

Pada masa Antikristus ada tritunggal kejahatan yang hendak meniru seperti 

tritunggal Allah yaitu: 

 

Tritunggal 

Kejahatan 
Digambarkan sebagai Yang Dipalsukan 

Iblis 
Naga dari langit 

(Wahyu 12:3-4) 
Allah Bapa 

Antikristus 
Binatang dari dalam laut 

(Wahyu 13:1-2) 
Kemesiasan Tuhan Yesus 

Nabi palsu 
Binatang dari dalam bumi 

(Wahyu 13:11) 
Pekerjaan Roh Kudus 

 

5. Kedatangan Tuhan Yesus yang Kedua  

a. Langit terbuka dan Roh Allah turun sebagai api yang membakar  

Dia datang dengan mata yang bagaikan nyala api; pada saat itu tidak 

seorangpun yang luput dari pandangan-Nya. Dia akan memerangi orang-
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orang yang berdosa, juga mereka yang tidak percaya kepada-Nya (Wahyu 

19:12). 

Langit terbuka merupakan penghukuman Allah bagi orang-orang berdosa 

yaitu Antikristus bersama pengikut-pengikutnya serta mereka yang menolak-

Nya sebagai Juruselamat, maka pada saat itu Kristus akan datang sebagai 

Hakim Yang Adil untuk mengadili dengan seadil-adilnya (Yesaya 11:4). 

b. Tuhan Yesus datang dengan menunggangi seekor kuda putih (Wahyu 

19:11)  

Pada saat itu Ia akan melakukan peperangan melawan mereka yang menolak 

akan kebenaran, akan kesucian (inilah lambang dari warna putih).  Suatu 

kekuatan yang luar biasa dimiliki-Nya untuk menghancurkan setiap orang 

yang melawan serta yang tidak percaya akan Yesus Kristus. 

c. Tuhan Yesus datang dengan banyak mahkota di kepala-Nya (Wahyu 

19:12)  

Mahkota di sini merupakan tanda dari kemenangan-Nya yang diberikan Allah 

Bapa kepada Yesus Kristus.  Dia akan mendapat suatu kekuasaan yang 

diberikan di bumi maupun di Surga karena Dia telah menang dari setan dan 

segala dosa, sehingga Allah Bapa di Surga sangat meninggikan-Nya. 

d. Tuhan Yesus datang dengan pakaian yang berlumuran darah  

(Yesaya 63:2-3; Wahyu 14:20) 

Darah di sini adalah darah dari Antikristus serta pengikut-pengikutnya yang 

dibinasakan oleh Yesus Kristus dalam peperangan Harmagedon. 

6. Perang Harmagedon 

Setelah selesai Pernikahan Anak Domba, Tuhan Yesus turun diiringi malaikat-

malaikat-Nya dan orang-orang kudus-Nya.  Terjadilah peperangan antara 

Antikristus beserta raja-raja di dunia dan segala tentara dan pengikutnya melawan 

Tuhan Yesus Kristus, malaikat-Nya dan orang-orang saleh-Nya yang turun dari 

surga. 

Akhir dari peperangan ini: 

• Antikristus dan nabi palsu dibuang ke lautan api yang menyala-nyala 

• Semua pengikut Antikristus mati oleh pedang yang keluar dari mulut 

Penunggang Kuda 

• Iblis dibelenggu selama seribu tahun. 
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7. Kerajaan Seribu Tahun Damai 

Kristus akan memerintah selama seribu tahun di bumi.  Saat itulah yang 

dinamakan Kerajaan Seribu Tahun Damai, karena Yesus memerintah bersama-

sama dengan saleh-Nya dan memerintah kerajaan itu dengan keadilan serta 

kebenaran sejati (Yesaya 11:4; Mazmur 98:9).  Pada saat Kerajaan Seribu Tahun 

Damai itulah pernyataan orang-orang kudus bersama Kristus di bumi (Kolose 3:4; 

1 Yohanes 3:1-2). 

8. Perang Gog dan Magog 

Setelah masa seribu tahun berakhir, maka iblis akan dilepaskan untuk seketika 

lamanya dan ia akan menyesatkan banyak bangsa yang ada dalam pemerintahan 

Kristus.  Hal ini terjadi untuk membuktikan apakah mereka benar-benar taat dan 

masih ada motivasi lain dalam hatinya.  Meraka yang disesatkan oleh iblis itu 

nampaknya baik-baik, taat dalam masa Kerajaan Seribu Tahun Damai, akan tetapi 

mungkin hati mereka sesungguhnya tidak taat dan tidak mencintai Kristus.  Setan 

dan pemberontak-pemberontak itu akan mengepung kemah orang-orang suci dan 

kota Yerusalem.  Namun kemudian api dari Allah turun menelan mereka tanpa 

ada terkecuali, mereka sangat banyak seperti pasir di pantai.  Iblis akan 

dimasukkan ke dalam lautan api di mana sudah terdapat antikristus dan nabi palsu, 

dan mereka akan disiksa selama-lamanya 

9. Takhta Putih Besar 

Ini adalah hukuman terakhir bagi orang-orang jahat.  Apa yang terjadi dalam 

pengadilan ini? 

• Ada sebuah takhta putih yang besar dan Hakim yang duduk di atasnya. 

• Orang-orang mati dibangkitkan untuk dihakimi, mereka berdiri di hadapan 

takhta putih. 

• Pembukaan kitab-kitab, tidak disebutkan berapa banyak kitab yang dibuka. 

• Penghukuman akhir atas orang-orang jahat 

10. Langit Baru dan Bumi Baru 

Langit dan bumi yang ada sekarang ini lenyap, lalu akan 

ada langit baru dan bumi baru.  Semua menjadi baru, 

indah dan penuh dengan kebahagiaan dan kemuliaan 

Allah.  Pada saat itu manusia akan kembali hidup 

seperti di taman Eden, di mana tidak ada air mata, dan 

maut tidak berkuasa lagi, serta tidak aka perkabungan atau dukacita lagi. 
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C. Sikap Orang Percaya  

1. Tetap Percaya kepada Janji Tuhan 

Janji kedatangan Tuhan kembali sudah diberitakan ribuan tahun yang lalu.  

Beberapa orang mungkin kehilangan pengharapan dan tidak lagi percaya akan janji 

Tuhan.  Tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati 

janji-Nya.  Jika sampai saat ini janji kedatangan Tuhan belum digenapi, kita harus 

memandang secara positif, bahwa Tuhan masih menginginkan pertobatan manusia 

sebelum hari kedatangan-Nya. 

Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia 

sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang 

berbalik dan bertobat.  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 bumi dan segala yang ada di 

atasnya akan hilang lenyap. (2 Petrus 3:9-10). 

2. Tidak Mudah Dibimbangkan dengan Berita “Kedatangan Tuhan”  

Tuhan Yesus pernah berpesan, bahwa kita harus waspada terhadap berita-berita 

yang menggemparkan, seolah-olah Tuhan datang. 

Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu: Lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu 

percaya.  Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-

tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan 

juga.  Camkanlah, Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu.  Jadi, apabila orang berkata kepadamu: 

Lihat, Ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ; atau: Lihat, Ia ada di dalam bilik, janganlah kamu 

percaya.  Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, 

demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia. (Matius 24:23-27) 

3. Tidak Berusaha Mengetahui Kapan Hari Kedatangan Tuhan 

Tuhan Yesus pernah berpesan bahwa tidak seorang pun yang tahu hari 

kedatangan-Nya.  Jika ada orang yang mengatakan bahwa dirinya mengetahui 

kapan hari kedatangan Tuhan, sesungguhnya ia sedang menentang Firman Tuhan, 

karena tidak mungkin Tuhan melawan Firman-Nya sendiri dengan memberitahu-

kan hari kedatangan-Nya kepada manusia. 

Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anakpun tidak, 

hanya Bapa sendiri. (Matius 24:36). 

4. Tetap Setia Melayani Tuhan 

Karena hari kedatangan Tuhan tidak diketahui seorang pun, bahkan hari Tuhan 

akan datang seperti pencuri, maka tugas kita adalah menjadi hamba-hamba Tuhan 

yang didapati sedang melakukan tugas dengan setia pada waktu Ia datang. 
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Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan 

mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


