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''BAGAIMANA HARi DEPAN DONIA !'' 

oleh Peter Watkins. 

1. Pertanyaan yang meogacaukan pikiran 

Dalam masa yang telah lama berlalu, seorang raja yang perkasa merenung
renungkan suatu pertanyaan yang rumit. Ia berhasrat mengetahui tentang apa yang 

akan terjadi atas kerajaannya yang jaya itu dalam masa-masa mendatang. Ia ber
ranya-tanya dalam hati tentang bagaimana hari depan dunia. 

J awab yang ia terima adalah demikian tak terduga-duga dan menggemparkan
nya, sehingga raja yang perkasa itu tidak dapat berbuat apa-apa kecuali bersujud 
dihadapan Nabi Y ahudi, yang membukakan kapadanya rahasia-rahasia hari depan. 
Dan Nabi itu adalah jurubicara dari Allah Yang Maha Kuasa sendiri. 

Jawaban Tuhan atas pertanyaan yang tak terucapkan dari raja itu adalah 
nubuat yang luar biasa tentang peristiwa - peristiwa dunia. Pertama disabdakan 
bahwa pergantian-pergantian pada kerajaan-kerajaan besar akan timbul dan lenyap; 
dan kemudian bahwa rencana Tuban yang terakhir atas manusia akan dilaksanakan 
suatu rencana yang memerlukan lenyapnya seluruh pemerintahan manusia. 

Tantangan. 

Penyingkapan bagi raja itu bukanlah sekali-kali hanya obyek dari nubuat itu. 
Generasi-generasi dari orang-orang yang ta:kut akan Allah telah berbuka matanya 
o1eh program-program nubuat dari Perjanjian Lama yang agung ini. Dan walaupun 
kita hidup pada kira-kira 2500 tahun setelah sabda nubuat itu pertama-tama di
ucapkan, sabda yang sama melengkapi kita dengan keterangan-keterangan yang 
maha penting mengenai hari-hari dengan kita, dan memberikan gambaran yang 
menakjubkan bagi kita tentang apa yang terbentang dihadapan kita. 

Bila anda merasa tergoda untuk menyisih.kan masalah yang akan kita hadapi 
ini sebagai suatu hal yang tidak pantas memerlukan pertimbangan yang serious, 
maka usirlah godaan itu. Baik kita percaya kepada Al Kitab atau tidak, kita tidak 
beralasan untuk mendebat kebijaksanaan peribahasa Injil : ''Menjawab pertanyaan 
sebelum pertanyaan itu anda dengar tolol dan menghina" Amsal. 18 : 13). 

Pendapat lain. Telah saya katakan bahwa seorang raja yang hidup 25:DO tahun 
yang lalu diberi petunjuk tentang urut-urutan nubuat tentang peristiwa-peristiwa 
dunia yang mendatang. Oleh karena kita hidup 2500 tahun setelah nubuat-nubuat 
ini disabdakan, maka sudah barang tentu kita sekarang berada dalam posisi yang 
baik untuk mengetahui sudah atau belumkah sabda-sabda nubuat itu tergcnap. 
Dari titik yang menguntungkan dalam sejarah, kita hendaknya dapat membedakan 
istilah-istilah dari nubuat dengan fakta-fakta sejarah. Bila kedua-duanya berkaitan 
dengan memuaskan ini seharusnya memberi kita setidak-tidaknya ukuran peng
hargaan atas nubuat itu. Karena ha-hal lainpun sama, sesunggulmya ternyata mem
beri kita sadar-sadar kepercayaan bahwa bahagian dari nubuat yang masih ber
hubungan dengan masa depan, akan terlaksana juga tepat pada waktunya. Dan 
bila yang belum terlaksana itu - klimaks besar atas seluruh thema nubuat - adalah 
suatu perkara diantara yang luar biasa pentingnya yang akan terjadi, oleh sebab 
itu kita tidak dapat mencoba mengabaikannya. 
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Pros p e k man u sia. 

Sebelum kita melihat pada nubuat itu, saya ingin mengembalikan masalahnya 
kepacla pertimbagan anda dengan menanyakan bagian pendapat anda tentang hari 
depan dunia. 

Marilah bergerak maju kedalam tahun 2000. Macam gambaran mental yang 
l:):igaimanakah yang anda bayangkan bagi dunia dimana anak - anak anda akan 
hidup ? Dapatkah anda percaya bahwa mereka akan hidup dengan selayaknya ? 
Oleh karena itu, dapatkah anda yakin bahwa akan ada dunia bagi rnereka untuk 
hidup didalamnya ? 

Anda tidak tahu, dan anda tidak suka berpikir terlalu banyak tentang hal itu. 
Ini dapat dimengerti: hari depan adalah suatu hal yang tidak rnenarik. Namun, 
rnarilah kita sebagai manusia yang berdaya-pikir, mengadakan survey dalam ma
salah itu dan mernbicarakan kemungkinan-kemungkinannya. 

Akan adakah perang dunia lagi? Yah, semua pelambang agaknya menuju 
kesana. Orang-orang selalu berperang satu sama lain, dan tingkah laku manusia 
hari ini tidak mendorong kita untuk berpikir bahwa perang akan tersingkir oleh 
persetujuan bersama besok. 

Apa yang akan terjadi apabila perang berikutnya terjadi? Akankah Bam2 

digunakan lagi ? Bila orang2 terlibat dalam perang mereka biasanya menggunakan 
senjata mereka yang terbaik - atau barangkali kita lebih baik berkata, senjata yang 
terburuk. Perang Dunia ke-II tidak dilakukan dengan busur~ dan panah2. Maka 
agaknya dalam perang yang akan datang mungkin merupakan perang Born II 

Sering dikatakan bahwa born itu merupakan senjata yang demikian mengeri
kan sehingga orang tidak akan berani rnenggunakannya. Oleh karena kita semua 
yang akan menjadi pcnderita, maka tak seorangpun mau menerima tanggung-jawab 
yang mengerik:an untuk menjatuhkan bom yang pertama. Ini mungkin benar pad~ 
orang~ yang normal dalam keadaan yang normal pula, tetapi bagaimana dengan 
orang:a abnormal - seperti misalnya "megalornaniak" yang sedang memegang ke
kuasaan ? Dan bagaimana dengan orang2 normal yang terdesak oleh tekanan2' yang 
abnormal ? Seperti misalnya pemimpin2l militer yang harus memilih antara men
derita kekalahan dengan terhina atau menggunakan born itu? Misalnya saja apakah 
Hitler tidak akan menggunakannya, bila ia sudah punya born itu, hari2 terakhir 
menjelang keruntuhannya ? 

Dan apa yang akan terjadi bila born itu dipergunakan ? Bertrand Russel, 
philosof terkemuka, mengatakan bahwa penguasaa terbaik sepakat dalam keper
cayaan rnereka, bahwa suatu peperangan dimana born hydrogen digunakan, se
olah2 akan mengakhiri generasi manusia . . Ia mernbayangkan bahwa berjuta-juta 
rnanusia akan rnati seketika - ia menarnakannya ''orang~ yang beruntung" - dan 
bahwa berjuta-juta lainnya akan mati secara perlahan-lahan karena penyakit dan 
kehancuran. Lepas dari benar dan tidaknya taksiran Russel tentang konsekwensi2 
perang nuclear, maka masa: depan adalah menakutkan. 

Alternatif yang kejam. 

Barangkali anda tidak yakin bahwa suatu perang born-II tidak dapat dielak
kan. Baik ! Sama dengan saya ! Maka marilah kita lihat alternatifnya. Kita hidup· 
<liplanet yang sudah terlalu padat penduduknya, dan penduduk itu rnasih bertambah 
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tcrus dengan angka yang menakutkan. Dengan kejahatan\ keserakahan d~n ke: 
bijaksanaan2 pertanian yang dangkal, orang sudah merubah daearh2: luas dan bwm 
kita yang indah dan subur menjadi gersang. Sudah be!ju_ta-juta or_ang kekurangan 
makanan. Apakah yang disimpan oleh masa depan bagi k1ta ? Makm banyak mulut 
yang harus disuapi makin sedikit makanan untuk _menyuapinya. T~ terelakkan la~ 
ini menuju kelaparan dunia, dan prospek terakhir kelaparan bagi seluruh ieneras1 
manusia. 

Terus terang saja, dapat anda mengetabui suatu pemecahan atas masalah ini? 
Suatu pemecahan agaknya menurut pengurangan yang drastis dalam penduduk 
dunia. Tentu saja masih ada satu jalan dimana ini dapat terjadi dengan sangat 
mendadak ..................... tetapi ini hanya mengakhiri lingkaran yang kejam itu. 

Bicara secara manusia : tiada harapan bagi manusia ! 

l. Mimpi Sang Raja. 

Nama raja yang merenung-renungkan tentang bagaimana hari depan dunia 
adalah NEBUKADNEZAR. Ia adalah kepala negara dari Kekaisaran Babylon 
yang agung ............... kekaisaran yang terkaya yang pemah ada didunia. Dari 
bab kedua "the Prophecy of Daniel" (Nubuatan Dalnicl), kita mengetahui bahwa 
NEBUKADNEZAR, yang telah mengambil bagian yang penting dalam pem-

bangunan kerajaan yang kuasa itu, dan kemudian Penguasa yang agung agung ini 
merenengkan hari depan kerajaan itu. Apakah kerajaan yang agung itu akan ber
langsung selama-lamanya ? 

Jawabnya pasti : Tidak ! Tuhan mengidzinkan NEBUKADNEZAR untuk 
fuelihat masa depan dan melihat jalannya sejarah manusia. Ia melihat berlangsung
nya kerajaannya sendiri yang jaya. Ia melihat kerajaan'.:.I lain datang - dan ia juga 
melihat mereka lenyap. Ia melihat bangsa'.! didunia dalam keadaan terbagi-bagi 
dan ia melihat mereka menjadi lemah karena pembagian mereka. Ia melihat atas 
semua ini,dan melihat hal yang paling menakjubkan dari semua itu ...... . .... . 

Tetapi marilab kita kembali kepermulaan dari cerita itu dan melihat bagai
mana Allah telab membukakan hal~; ini kepada NEBUKADNEZAR. Ketika raja 
itu tafakur merenungkan akan kemungkinan2 masa depan, ia berbaring ditcmpat 
tidur. Allah mengambil-alih segi ini dan membuat NEBUKADNEZAR bermimpi 
dan kemudian Tuhan mengirimkan Nabi-Nya untuk memberikan interpretasi atas 
mimpi raja itu. 

Maukah anda mengatakan bahwa anda memberi sedikit penghargaan terhadap 
orang~ yang mencoba meramal masa depan dari mimpi2 mereka ? Saya kira ke
banyakan dari kita akan cocok dengan perasaan ini, tetapi tidak ada penyingkapan 
disini. Sementara itu benar bahwa kebanyakan mimpi kurang lebih merupakan 
refleksi dari keadaan pikiran yang kacau dari sipemimpi, benar jugalah bahwa 
Allah dapat membuat seseorang memperoleh mimpi yang sungguh2 bermakna : 
dan itu adalah apa yang terjadi pada peristiwa ini. Namun marilah kita teruskan 
ceritanya. Anda akan mampu menilai lebih baik bila anda telah mendengamya 
(secara keseluruhan) selurubnya. · 

NEBUKADNEZAR mempunyai mimpi yang menakjubkan, dimana ia me
libat area yang menakutkan berbentuk manusia. Sebagian besar gambar itu terdiri 
atas logam. Kepalanya dari emas, dada dan lengannya dari perak, perut dan paha 
dari perunggu, dan kaki-kakinya dari besi. Telapak kaki dan jarill terbentuk dari 
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dua bahan yang tidak melekat satu sama lain . . . . . . . . . besi dan tanah liat. Selagi 
raja itu memandangi patung raksasa ini, sebuah batu yang "terlepas dari gunung, 
bukan oleh tangan manusia" menjatuhi gambaran itu tepat pada kakinya, dan 
selanjutnya memukulnya serta menghancurkannya sama sekali. Kepingan2 itu di
sapu bersih seperti sekam oleh angin. Dan batu itu ? Batu yang mcnghancurkan 
gambaran itu tumbuh dan menjadi gunung yang besar, yang akhirnya memenuhi 
seluruh bumi. 

Dapat dimengerti bahwa raja itu menjadi kebingungan terhadap mimpi yang 
luar biasa ini. Ia memanggil orang~ arif-nya dan meminta interpretasi atau kupasan 
mereka. Orang2 arif itu bahkan tidak dapat memulai membongkar misteri dari 
mimpi itu. Bila kita gunakan istilah modern, mereka tidak dapat menemukan 
kuncinya ; dan ini tidaklah sangat mengherankan karena raja itu telah meminta 
kepada mereka interpretasi dari mimpi itu tanpa mengatakan Jcbih dahulu apa 
yang telah ia mimipikan. la mengatakan bahwa ia telah lupa. Ia memberi alasan 
yang meyakinkan bahwa jika para ahli ini dapat mengingatkan kembali mimpi itu 
kepadanya, ia dapat menerima interpretasi mereka dengan penuh kepercayaan. 
Dan dengan gaya khas seorang diktator, ia mengumumkan bahwa bila para ahli 
yang arif ini tidak dapat mengingatkan mimpi itu kepadanya, scrta mengajukan 
interpretasinya, mereka harus membayar ketidak-mampuan mereka dengan jiwa 
mereka. 

Interpretasi. 

Adalah seorang tawanan Yahudi yang masih muda dan bcrnama Daniel yang 
menyclamatkan situasi itu - dan sekaligus jiwa~, dari orang2 arif di Istana NE
BUKADNEZAR. Sebagai jawab atas do'a2 dari Daniel beserta tiga orang sahabat
nya, Tuhan menyiptakan kepada Daniel, baik mimpi maupun interpretasinya. 

Ketika Daniel dipanggil menghadap baginda, dengan terus terang ia mem
beritahukan sumber dari kebijaksanaannya. Kemudian ia meneruskan menyebut
kan perincian3 dari mimpi Baginda yang menakjubkan itu. 

Selanjutnya Dani'el memberikan interpretasinya: 
' 'Baginda, ......... kepada siapa Tuhan di Surga telah memberikan kerajaan 
dengan segala kekuatan, kekuasaan dan kehormatan . . . . . . bagindalah kepala 
yang terbuat dari emas itu. Sesudah baginda, akan bangkit pula kerajaan 
yang lain, yang lebih rendah dari pada kerajaan baginda ini, dan masih ada 
lagi kerajaan ketiga, yang terbuat dari perunggu itu, yang akan mempunyai 
kedaulatan diseluruh dunia. Dan akan ada lagi kerajaan keempat, sekuat besi, 
karena besi meremukkan dan menghancurkan segala benda, ia akan merusak 
dan meremukkan seluruh bumi . Seperti dalam pemandangan baginda: telapak 
kaki sebagian tanah liat dan sebagian besi, itu akan merupakan kerajaan yang 
terbagi-bagi ; karena jari2, kaki sebagian besi dan sebagian tanah liat, ke-
rajaan itu sebagian kuat dan sebagian rapuh ...... besi tidak dapat bercampur 

dcngan tanah liat. Dalam masa raja2 itu. Allah di Surga akan mendirikan 
kcrajaan yang tidak akan pernah dapat dihancurkan; kerajaan itu tidak akan 
pcrnah berlaku pada orang lain ; kcrajaan itu akan rnelenyapkan dan me
ngakhiri semua kerajaan '.? in i, dan akan berlangsung selama-lamanya." 
(Daniel 1 : 37 - 44). 
lnterpretasi ini, yang diberikan oleh Nabi Allah tidaklah sukar untuk di-
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mengerti. Akan ada 4 kerajaan besar, dimulai dari kekaisaran Babylon. Kemudian 
akan ada keadaan terpecah-belah antara bangsa2. Dan akhirnya,Tuhan akan turun 
tangan dalam masalah~ manusia, melenyapkan kerajaan2 manusia dan mendirikan 
kerajaan Tuhan yang abadi seluruh muka bumi. 

Penggenapanny a. 

Raja itu sangat terkesan. Oleh karena Daniel telah dapat mengingatkan ke
padanya akan mimpinya itu, raja itu percaya bahwa interpretasi tersebut adalah 
benar. Kita bahkan lebih beralasan untuk terkesan, karena kita dapat membanding
kan antara interpretasi Daniel dengan peristiwa2 dalam sejarah, dan melihat betapa 
cocoknya satu sama lain. Bagaimana pelaksanaannya ? 

Babylon tidak berlangsung selamanya. Setelah kekaisaran Babylon, datanglah 
kekaisaran Medo-Persia; kemudian menyusul kekaisaran Yunani dan kemudian 
lagi kekaisaran Roma. J adi terdapat pergantian 4 kekaisaran, sesuai dengan ke
empat logam dari patung itu. Logam:.i yang dipilih untuk melambangkan keempat 
kekaisaran itu memang bersesuaian. Kejayaan Babylon dengan tepat dilambangkan 
oleh kepala emas itu. Memang, emas adalah logam yang luar biasa pentingnya 
pada awal kerajaan2 besar dunia. Keharuman nama kekaisaran Medes dan Persia, 
diwujudkan dengan bagian perak dari gambaran patung ini, walaupun tidak se
harum Babylon, namun masih mengesankan juga. Kerajaan perunggu Yunani tidak 
meng.::sankan menurut cara yang sama. Kebesaran kerajaan Alexander adalah 
karena pcnaklukan dan penguasaan. Siapa belum pernah mendengar tcntang 
orang- Yunani yang berpakaian perunggu? Tentu saja kekuatan agresi dari 
kekaisaran Roma dilambangkan dengan sesuai oleh kaki2 yang terbuat dari besi. 

Sekarang pertimbangkanlah fakta bahwa semenjak kemerosotan dan jatuh
-nya kekaisaran Roma, tidak adalah kekaisaran yang kelima yang kekuasaan serta 
kejayaannya sebanding. Tentu saja ada kekaisaran21 yang mengusai beberapa negara 
seperti Britania dan Perancis, tetapi mereka selalu mempunyai saingan yang kuat, 
dan belum pernah memegang posisi2 sebagai pengasa tertinggi seperti yang dipe
gang oleh keempat kekaisaran yang terdahulu, yang berturut-turut menguasai dunia 
kuno. 

R u m. u s y a n g d i a l p a k a n. 

Empat kekaisaran besar, tetapi tiada yang kelima ! 
Walaupun i:eiah banyak daya-upaya untuk menyatukan pemerintahan dunia dibawah 
seorang pimpinan, namun semuanya gaga!. Pernah pula terjadi usaha2, agresi dari 
pemimpin2 dan diktator~ besar seperti Napoleon dan Hitler ; dan adapula usaha2 

bersama-sama melalui organisasi2 yang intensif seperti Lembaga Bangsa: dan Per
serikatan Bangsa Bangsa (PBB). Semuanya gagal. Semuany itu dicemoohkan oleh 
satu rumus yang sederhana, yang seharusnya dimasukkan dalam pcrhitungan : 

,,besi tidak bersenyawa dengan tanah liat" 

Oleh apa yang telah terjadi - dan oleh apa yang belmn terjadi didunia -J 

_ maka nubuat (ramalan) Daniel bab kedua telah dibukti.kan. Memang benar bahwa 
- acara nubuat belum selesai, tetapi sedemik:ian jauh telah terlaksana dengan benar. 
Apa yang masih kurang ialah tentang batu yang menjatuhi patung itu pada kaki-
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nya serta menghancurkannya ; dan tentang batu yang sama tumbuh sampai me
menuhi seluruh muka bumi. 

Dengan perkataan lain: turun tangan Tuhan, penghancuran kerajaan2 ma
nusia, dan pendirian Kerajaan Allah. 

Adalah sangat beralasan bagi kita untuk mempercayai bahwa ini akan terjadi 
pada waktu yang ditentukan. Sama pastinya dengan timbul dan lenyapnya keempat 
kekaisaran, dan sama pula pastinya dengan kehancuran dari keempat kekaisaran 
itu yang telah disusul dengan keadaan terpecah-belahnya bangsa2 didunia, begitu 
pastilah bahwa Allah di Surga akan menjapu bersih kerajaan2· manusia, dan men
dirikan diseluruh muka bumi suatu kerajaan yang tidak akan pemah dapat dihan-
curkan ........... . 

KERAJAAN ALLAH 

3. Dataoglah Kerajaan MU 

"Bapa kami yang di Surga, dikuduskanlah Nama Mu. Datanglah Kerajaan Mu, 
dibumi Jadilah kehendak Mu, seperti halnya di Surga.'' 

Dari nubuatan Daniel, kita telah melihat bahwa ALLAH di Surga akan men
dirikan kerajaan dibumi, yang tidak akan pernah dapat dihancurkan. Mungkinkah 
ada kaitan antara kerajaan ini, yang dinubuatkan oleh Daniel, dengan kerajaan 
yang Tuhan Jesus memerintahkan kita untuk ber doa? 

Untuk sebentar saja, marilah kita memusatkan pikiran terhadap bagian doa 
Tuan ini. Kebanyakan orang agaknya belum menyadari bahwa kata~• ''Datanglah 
Kerajaan Mu" adalah suatu doa atau permohonan kepada ALLAH. Hari demi' 
hari berjuta-juta orang mengulangi permohonan ini- yah berulang-ulang seakan
akan seperti berkomat-kamit mengucapkan mantera yang membawa keuntungan 
otomatis. . 

Jelaslah kiranya bahwa bila kita mengucapkan kata2 : "Datanglah kerajaan 
Mu" kita memohon kepada ALLAH untuk berbuat sesuatu. Kita memohon ke
pada Nya untuk mendirikan suatu kerajaan ; dan kita juga mohon kepadanya agar 
jadilah kehendak Nya dibumi. Tentu saja ada kaitannya antara dua permohonan 
ini. Dengan mendirikan kerajaan-Nya, ALLAH meyakinkan kita bahwa jadilah 
kehendak-Nya dibumi. 

Akan salahlah bila kita menganggap bahwa ini ada doa tentang Surga. Kita 
yakin bahwa kehendak ALLAH telah terjadi di Surga. Apa yang diperintahkan 
oleh Tuhan Jesus kepada kita untuk berdoa ialah bahwa keadaan di Surga hen
daknya berlaku juga dibumi: ''Datanglah kerajaan Mu." Jadilah kehendak Mu 
dibumi, seperti halnya di Surga. '' 

S u a t u k a i t a n d e n g a n D a n i e I. 

Telah kita pelajari dari Daniel bahwa ALLAH bermaksud mendirikan kera
jaan dibumi. Sekarang kita tiba pada kenyataan yang jelas bahwa permohonan itu, 
''Datanglah kerajaan-Mu'' adalah doa bahwa ALLAH akan mendirikan kerajaan 
dibumi. Lalu bagaimana kita dapat mengelakkan kesimpulan bahwa Nabi Daniel 
dan Tuhan Yesus Kristus mengc.rah kepada kerajaan yang sama ! 

Tcrdapat kitab suci lainnya yang membicarakan tentang kerajaan ini. Ter- · 
utama yang mengesan ialah kata2 Wahyu 11: 15. 
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15. "maka malaikat yang tujuh itupun meniup sangkalanya, lalu kedengaran
lah beberapa suara besar disurga mengatakan : Kerajaan dunia ini men
jadi kerajaan Tuhan kita dan kerajaan Keristus-Nya, maka Ia akan me
merintah kelak selama-lamanya. 

(asli dari Kitab Perjanjian Barn) 

Adalah pikiran yang membawa ketenangan bila kita mengucap "Datanglah 
kerajaan Mu'' kita memohon kepada ALLAH untuk segera turun tangan dalam. 
masalah2 manusia, menghancurkan patung::. raksasa dari pemerintahan manusia, 
dan menggantikannya dengan kerajaan Tuhan. Cukup yakinkah kita bahwa kita 
berhasrat agar ini terjadi? Siapkah kita untuk revolusi besar sepanjang masa? 
Bila kita terlalu teguh pada bcnda~' duniawi, kemudian melepaskannya perlahan
lahan, maka akan sulitlah untuk mencari pedoman hidup kita kembali dengan 
tiba2. 

Memang, tidak mungkinlah untuk menghindari kesimpulan bahwa kebanyak
an dari mereka yang mengulang-ulaog kata:!, "Datanglah kerajaan-Mu" akan men
dapat shock seperti gempa-bumi apabila doanya terkabul. 

G a g a s a n y a n g k e I i r u. 

T crlalu ban yak orang yang mempunyai gagasan yang keliru tentang kerajaan 
ALLAH. Mereka membayangkan bahwa kerajaao itu akan ctatang karena penga
rnh berbuat baik yang perlahan-lahan dari ajaran Keristus. Mcmang benar, ini me
rupakan kenyataan yang penting - babwa hidup sementara orang berubah oleh 
pengaruh baik sedikit demi sedikit dari ajaran Tuhan. Orangz ini mangakui Kris-

_tus sebagai Raja mereka, dan menggariskan disiplinc-Nya sekarang. Tetapi ada
lah kckecualian. Tuhan tidak pernah memandang bahwa mayoritas akan dime
. nangkan dengan cara ini. Ia tahu bahwa jalan hidup yang Ia ajarkan akan jauh 
dari populef. Oleh sebab itulah, pada bagian penutup dari "Sermon on the Mount'' 
(Khotbah di Bukit). Ia menggambarkan bahwa jalan ini adalah jalan yang sempit, 
berbeda dcngan jalan yang luas menuju kekehancuran : 

''Masuklah kamu dari pada pintu yang sempit, karcna luaslah pintu 
dan lebarlah lebarlah jalan yang membawa kepada kebinasaan, dan 
banyaklah orang yang masuk daripadanya. 
Karena sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang membawa kepada hi
dup, dan hanya sedikit orang yang mendapat dia." 
(Matius 7: 13, 14). 

Sejarah telah menunjukkan dengan jelas bahwa mayoritas orang tidak akan 
pernah menyernh clengan sukarela kepada disipline Keristcn. Sekarang setelah 
2000 tahun umur Umat Masehi, kita lebih jauh meninggalkan l'..lasar~ yang diletak
kan dalam ''Khotbah diatas bukit"'' dari pada sebelumnya. Bahkan negara2 se
perti Britania (Inggeris), dengan tradisi2 Keristen yang berlangsung lama, telah 
memutar punggungnya pada Tuhan Jesus Kristus. 

Datangnya kerajaan ALLAH akan merupakan peristiwa yang mengejutkan 
dan mcnggemparkan. Ini akan terjadi bib raja yang ctitunjuk telan muncul. 
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Datangnya kembali Toban Jesus Kristus. 

Perihal kedatangan yang kedua dari Tuhan Jesus Kristus dihubungkan erat 
dengan kedatangan kerajaan ALLAH. Barangkali anda telah mengetahui hubung
an apa itu. Barangkali anda dapat menduga walaupun tidak tahu. Namun tujuan 
saya yang segera ialah menanamkan fakta dari kedatangan kedua itu. Kita akan 
membicarakan konsekwensi2-nya kemudian. 

Sering terjadi, bila orang21 ditanya apakah mereka percaya bahwa Tuhan Je
sus akan datang lagi, mereka menjawab demikian : 
''Yah, saya kira saya sungguh2 percaya. Kebnayakan orang mempercayainya se
karang, bukan ?'' Dan kadang2, mereka menambahkan bahwa akan sangat baik 
bila Ia benar2 datang juga. 

Terus terang saja ini kurang baik. Disini tidak terdapat keyakinan tidak 
kelihatan dasar kepastiannya dalam jawaban semacam ini sedangkan harus ada, 
karena bukti~· sangat banyak. 

Seorang yang rajin pernah, sekali mempehitungkan Ia menyatakan bahwa ia 
telah menemukan tidak kurang dari 300 petunjuk terhadap kedatangan .kedua dari 
Krjstus dalam Perjanjian Barn Andaikan bukan maksud saya untuk menyebut
kan semua dari 300patunjuk itu. Satu atau dua bukti dari Alkitab cukup bagi 
seseorang yang berpengetahuan, walaupun tidak diragukan lagi bahwa kita akan 
menyaksikan kesaksian2 Iebih jauh selagi kita maju terns dengan thema kita. 

P e s a n d a r i m a I a i k a t :,, 

Pertama-tama marilah kita lihat Kisah Perbuatan Rasul-Rasul 1 : 9 - 11 : 
''Setelah Ia (Jesus) bersabda dcmikian, maka terangkatlah Ia sedang mereka 
itu memandang Dia, dan suatu awan meraibkan Dia dari penglihatan mereka· 
itu. Maka sedang mereka itu menatap Dia kctika naik kelangit itu, tiba2 
berdirilah duaorang didekat mereka berpakaian putih, yang berkata : ''Hai 
kamu orang Galilea, apakah sebabnya kamu berdiri menatap kelangit ? Ada
pun Jesus yang dinaikkan kesurga dari hadapan kamu itu, akan turun pula 
seperti kamu lihat Ia pergi kesurga itu.'' 
"Jesus ............ akan datang dengan cara yang sama seperti kamu lihat la 
pergi.'' lni adalah pesan yang pertama-tama yang diterima oleh para penganut 
sesudah mi'raj Tuhan Jesus kesurga. Itu merupakan ukuran akan pentingnya 
kedatangan yang kedua itu. 

Mereka yang mempunyai pembawaan suka merubah-rubah arti kata, akan 
merubah-rubah juga segala sesuatu. Bahkan sementara orang pernah membantah 
bahwa pasal ini tidak mengajarkan kedatangan kedua dari Kristus ! 

Kesaksian seorang Rasul. 

Rasul Paul menulis dua surat kepada orangz. T esalonika. Ada lima bab dalam 
surat yang pertama, dan tiga bab dalam surat yang kedua. Dalam masing2 bab 
dari tiap'..i surat itu terdapat sedikitnya satu petunjuk akan kedatangan yang kedua 
itu. Dibawah ini dua buah contoh, satu dari tiap surat : 

''Mereka sendiri memberitakan tentang kchadiran kami kepadamu dan : bagai-
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mana kamu· berpaling kepada Allah darl ·segala bcrhala, akan beribadat kepada 
Allah yang hidup dari.' bcnar itu, dan menantikan dengan penuh harap akan ke-
datangan Anaknya Jesus dari surga.'' · 

(1 Tesalonika 1 : 9, 10). 
,,Pastilah adil pada pemandangan Allah untuk membalaskan kesusahan ke
pada orang yang mcnyusahkan kamu, dan kepada kamu yang disusahkan itu 
membalaskan kesenangan beserta dengan kami juga, pada masa Tuhan Jesus 
dinyatakan dari surga dengan scgala balatcntara malaikatnya.' ' 
(2 Tesalonika 1 : 6, 7). 

Pesan Tuhan yang terakhir. 

Paragrap yang paling akhir dari Alkitab berisi janji dari Tuhan Jesus sendiri 
bahwa Ia akan datang lagi : 

''Ia yang memberikan kesaksian ini bersabda : 
Ya, saya akan segera datang !' ' 

Pesan ini dimaksudkan bagi scmua hamba:: Tuhan. Ini pertama-tama disampai
kan kepada Rasul Jahya, yang sudah disingkirkan sebagai seorang tua untuk ke
pentingan Kristus,kepulau Patmos. Jahya sedang dalam nasib yang baik, dan 
jawabnya yang spontan ialah : 

''Amin, Datanglah, Tuhan Jesus !" 
Jahya mengetahui untuk apa Tuhan Jesus akan datang, dan ia menginginkan 

agar itu terjadi. 
Bolchkah saya dengan segala kerendahan hati mengajukan pertanyaan kepada 

anda : tahukah anda untuk apa Tuhan Jesus akan datang? Inginkah anda agar 
itu terjadi ? 

5. Raja dan Kerajaannya. 

Apakah maksud dari kedatangan kembali Tuhan Jesus Kristus kebumi? Ja
waban yang scderhana ialah bahwa Ia akan datang untuk menjadi Raja. Ia akan 
datang untuk memerintah kerajaan ALLAH. 

Ini berarti bahwa bila kita berdoa : ''Datanglah kerajaan Mu jadilah kehcn
dakMu dibumi'', kita memohon agar Tuhan mengirim Jesus Sang Raja, kembali 
kebumi lagi. Dinyatakan dengan cara lain, ketika Jahya berkata : "Datanglah, 
Tuhan Jesus,'' iamemohon agar raja yang diangkat segera mengambil alih peme-
rintahan dibumi. -

Akan diingat bahwa, Nubuat Daniel 2 yang bcrupa lam bang , patung rak
sasa dari pemerintahan manusia dihancurkan oleh sebuah batu vang tumbuh dan 
akhirnya memenuhi seluruh muka bumi. Oleh karma itu batu itu adalah perlam
bang Tuhan Jesus Kristus , yang akan datang ''dcngan sega la k,::kuas;,,' n clan kc-
jayaan". · 

Ini menghadapkan kepada kita tantangan yang luar bi<1sa pentingnya. Jesus 
akan datang untuk memerintah ; pertama-tama Ia akan mclcny::ipkan scmua peme
rintahan manusia. Kita perlu menanya diri kita sendiri .. kepada siapa atau kepada 

_ apa kita akan mempersembahkan kesetiaan kita. Ap:.:kah kita teri:nasuk kedalam 
dunia yang penuh ketamakan, kesombongan, kekerasan dan tipu-muslihat ini ? 
Bila demikian, berarti kita tidak menginginkan kedatangan Kristus kembali, dan 
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pastilah la tidak akan bersenang hati berada di tengah~tengah kita. Sebaliknya bila 
standar2-Nya adalah standard2 kita, kedatanganNya akan merupakan pengabulan 
atas hastrat kita yang sedalam-dalamnya. 

Gelar kerajaan. 

Tetapi marilah kita lebih dahulu melihat kepada bukti bahwa Jesus adalah 
raja yang diangkat. Terdapat banyak bukti dalam Kitab~ Suci bahwa orang ter
paksa dengan enggan menarik kesimpulan bahwa mereka yang tidak tahu akan 
maksud bahwa Jesus sudah dipastikan untuk memenuhi, telah lalai untuk mem
baca Alkitab. 

Dari namanya saja. Kristus, berarti kedudukan raja. Dengan tegas kita kata~ 
kan, ini bukanlah nama tetapi gelar, dan itu berarti "seorang yang diurapi''. Adalah 
merupakan adat bagi orang Yahudi untuk mengurapi raja2 mereka dengan minyak. 
Maka ketika Jahya Pembaptis berkata : "Saya bukan Kristus" ia menolak anjuran 
bahwa ia akan menyatakan dirinya sebagai raja; dan ketika Peter (Petrus) me
nyatakan bahwa Jesus adalah Kristus, putera dari Allah yang hidup", ia memberi
kan expressi kepada kenyataan yang menggemparkan bahwa ia telah menandai 
raja yang dijanjikan. 

Pengumuman dari malaikat. 

Ketika malaikat Jibril mengatakan kepada Mariam bahwa ia akan melahirkan 
seorang putera yang akan bernama Jesus, maka ia meneruskan berbicara tentang 
nasib dari anakyang unik ini. Ceritanya berbunyi sebagai berikut : 

"janganlah takut, hai Mariam! Karena engkau telah beroleh anugerah Allah. 
Sesungguhnya engkau akan hamil, dan beranakkan seorang, anak laki21, maka 
hendaklah engkau namakan Dia Jesus. Maka ia akan mendjadi besar, dan Ia -
akan dikatakan Anak Allah Yang Mahatinggi: ........... .'' 

Dan apa ? Sungguh ajaib dan menyedihkan bahwa demikian banyak orang yang 
sudah biasa dengan bagian pertama dari cerita yang termashur ini, tidak mempu
nyai pengetahuan tentang bagairnana kelanjutannya. Mereka tahu tentang peng
umuman kelahiran, tetapi mereka tidak tahu dengan maksud apa orang yang di
takdirkan ini, dimaksudkan untuk memenuhi. Maka malaikat itu melanjutkan : 

Jvfoka Allah, Tuhan kita akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, nenek 
moyangnya itu. Maka iapun akan menjadi raja atas benih Yakub selama
nya, dan kerajaannya itu tiada berkesudahan.'' 
(Lukas 1 : 30 - 33). 

Kata2, ini dengan jelas menceritakan kepada kita bahwa Jesus akan menjadi 
raja. Sampai sekarang janji itu bclum terpenuhi. Apakah kita lalu akan mengira 
bahwa orang~ yang mcmakukan Jesus disalib, menggagalkan maksud Allah? 
Pasti tidak ! Kenyataan bahwa AJiah telah mcmbangkitkan Jesus daripada kema
tian memaksa kita untuk meny2ngkal pikiran itu. Dan ini mendorong kita untuk 
percaya bahwa Allah tetap akan m::mpcrtahankan maksudNya dengan mengirim
kan raja yang dijanjikan kcbumi. Terdapat lingkungan yang menantang mengenai · 
kata:! Paul kepada orang~ Athena : 
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"Segala zaman jahiliah itu dialpakan juga oleh Allah, tetapi sekarang ini segala 
orang dimana-manapun disuruhnya bertobat Mareka sudah ditetapkannya 
suatu hari, dimana dijatuhkannya hukum keatas isi dunia ini dengan adilnya 
oleh seorang yang ditetapkannya, dengan mensahkan Dia kepada sekalian 
manusia, didalam hal Ia membangkitkan Dia dari antara orang mati." 
(Kisah Rasul-Rasul 17 : 30, 31). · 

Dalam bab yang ke-19, Lukas mengatakan kepada kita bahwa Jesus menga,
takan suatu perumpamaan karena orangi mengira "bahwa kerajaan Allah akan 
segera datang." Perumpamaan itu mengenai seorang agung yang bepergian ke
negara yang jauh untuk menerima baginya suatu kerajaan, dan kembali. Mudah 
diketahui bahwa Jesus membicarakan tentang Dirinya sendiri. "Negara yang 
jauh'' kemana Ia akan pergi untuk menerima hak2 pemerintahan adalah Surga, 
dan pada waktu yang ditentukan Ia akan datang kembali. 

Kerajaan yang akan datang. 

Maksud yang terakhir adalah menakjubkan dalam kataz, karena Tuhan Jesus 
adalah luar biasa tepatnya untuk memerintah dunia. Perlunya untuk memeliki 
satu pemerintahan dunia dari pada banyak pemerintah, sudah diketahui. Namun, 
pemimpin tertinggi haruslah adil dengan sempurnanya dan mutlak berkuasa. Salah 
satu dari kwalifikasi2 ini tidak akan ada gunanya tanpa kwalifikasi Jainnya. Se
orang pemimpin yang membuat undangz. saja tetapi tidak mempunyai kekuatan 
untuk mendukungnya, akan merupakan pengangan-angan yang impoten, tetapi 
tanpa kcadilan, akan merupakan tirani yang tak dapat dibiarkan. Tuhan Jesus 
telah memberikan kepada dunia petunjuk akan kebenaran yang meyakinkan. 

Ada banyak gambaran2 yang indah dalam Perjanjian Lama tentang keadaan 
-bumi yang diberkati ketika pemimpin yang diangkat oleh Allah akan memerintah. 
Keseluruhan dari Mazmur 72 merupakan keterangan yang membesarkan hati ten
tang pemerintahan Keristus. Walaupun sanjak yang sangat indah ini kehilangan 
sesuatu dalam ejaannya bila intisarinya diambil, namun saya tidak dapat menahan 
diri untuk memberikan tanda petik : 

Masmur 72 : 7 - 1 7. 

( catatan penterjemah : 
disesuaikan dengan 
Mazmur 72 : 3 - 10). 

7. Maka pada zamannya kelak orang yang benar itu akan berbunga dengan ke
banyakan sejahtera, sehingga bulan tiada lagi. 

8. Maka Iapun akan memegang perintah daripada laut masryik sampai kepada 
laut magrib dan daripada sungai besar datang kepada segala hujung bumi. 

9. Segala orang penduduk padang belantara akan menyembah sujud kepada 
hadliratnya dan segala seterunyapun akan menjilat lebu tanah. 

10. Bahwa raja-raja Tarsis dan raja-raja segala pulapun akan membawa persem
bahan dan segala raja Sleba dan Sebapun akan menghantar bingkisan. 

' 11. Bahkan, segala raja sekalian akan menyembah sujud kepadanya dan segala 
bangsapun akan berbuat bakti kepanya. 
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I? , Karena Ia pun akan memeliharakan orang miskin yang bcrseru, dan lagi orang 
papa dan yang tiada padanya seorang penolong. 

13; Maka akan disayangkannya orang papa dan miskin serta dipeliharakannya 
orang yang kekurangan. 

14. Maka Iapun akan melepaskan jiwa mereka itu daripada tipu dan aniaya dan 
darah mereka itu terindah kepada pemandangannya. 

15. Dan lagi Iapun akan hidup dan dipersembahkan oranglah kepadanya emas 
Seba dan selalu orang akan memohon kepadanya, dan pada segala hari orang 
akan membcrkati dia. 

16. Maka pada tanah akan ada kelimpahan gandum yang subur buahnya akan 
menggcresik sampai · diatas kemuncak gunung yang seperti libanon dan yang 
didalam negeri itupun akan bcrbunga seperti tumbuh-tumbuhan dibumi. 

17. Bahwa namanya akan kekal selama-lamanya, selagi ada matahari namanya 
akan disebut orang turun-temurun mereka itu akan diberkati oleh sebabnya,1 

clan segala bangsa akan memuji dan berbahagialah adanya. 

Kata-kata yang sama mcmuaskannya ialah kata-kata Yesaya. Ia mulai dengan 
mcmbicarabn tentang pcrsyaratan ~' sebagaii raja, dan kemudian mcmberikan 
pcnjelas:m yang bernyaia-nyala tentang kerajaan itu : 

''Dan dari batang Isai akan tumbuh tunas dan sesuatu taruk daripada akamya 
akan berbuah . 
Maka diatasnya akan berhenti Roh Tuhan, yaitu roh hikmat dan aka!, 
roh bimbingan dan kekuatan, rob pengctahuan clan takut akan Tuhan. Dan 
iapun akan bcrnafas dalam takut akan Tuhan dan ia tidak akan mcnghukum
kan menurut penglihatan matanya ataupun menurnt pendengaran telinganya . . 
Melainkan dengan segala adilnya ia akan menghukumkan orang miskin, dan 
dibenarkannya hal orang yang tiada dapat melawan, dengan kebenaran ; 
dengan cemeti mulutnya ia akan menyesal segala penganiaya dan dengan 
nafas bibirnya akan dibunubnya segala orang fasik. 
Maka pada masa itu serigala akan berjinak-jinakan dengan anak domba, dan 
harimaupun akan berbaring dengan kambing jantan, maka anak lcmbu dan 
singa dan lembu jantan pun akan bersama-sama digembalakan oleh seorang 
anak kecil. 
Mereka tidak akan melukai ataupun menghancurkan diatas segenap gunungku 
yang suci, karena bumi akan penuh dengan pengetahuan dari Tuhan, seperti 
air yang memenuhi Iaut. '' 

(Yesaya 11 : I - 9). 

Hampir tiada perlunya lagi untuk mengatakan bahwa semua yang termasuk 
1m merupakan jaminan bahwa bumi tidak akan dihancurkan. Masa yang jaya 
terbentang didcpan kita apabila bumi akan diisi dengan kejayaan Tuhan. 

Tctapi ini tak akan dapat tcrjad i tanpa perubahan2 yang dratis. Hanya sedikit 
saja orang yang menyadari bahwa revolusi yang terbcsar sepanjang masa sudah · 
terlalu dekat. 
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6. TAHTA DAUD. 

Kcrajaan Allah yang akan datang merupakan thcma Alkitab yang padat. 
Makin dalam seseorang meninjau kedalamnya, maka makin mcnariklah adanya. 
. Malaikat mcmberitahukart kepada Mariam bahwa puteranya akan diserahi 

''t~hta t1 yahnya, Daud.'' Daud adalah tokoh Perjanjian L ama, dan thema ini ber
~br dari Kitab Pcrjanjian Lama. 

Pcrlu diingat bahwa ada masanya ketika rakyat Israel mcmpunyai raja:!nya 
sendiri. Kepada Daud. raja yang paling agung dari raja~ ini, Allah m',:mbuat janji 
yang khidmat : 

"Maka akan jadi apabila sudah genap bilangan dari hidupmu dan cngkaupun 
pul ang kep:ida scg,,la ncnek moyangmu, m aka kubangkitbn benihmu ke
mudian daripadamu':' , yaitu salah scorang daripada scgala anakmu laki:!', dan 
Alm akan menetapkan kcrnjaanny,,. 
Maka iapun kelak akan membuatkan Dak u scbuah rumah dan Aku akan 
mcnetapkan tahtanya sampai sc!ama-lamanya. Aku kcl ak B a))a bagi nya, dan 
iap,m akan anak b ogiku : mak:2 tiada Aku ahn m: lal uknn L:rumahanku 
daripadanya, sepcrti sudah kul a]ukan dia dari pada orang yang dahulu dari
padamu itu. 
Melainkan Aku mcnetapk an dia kelak didalam rumahku dan didalam keraja
anku sampai selama-!amanya , dan tahta kerajaannyapun aknn tetap sampai 
~clama-lamanya.'' 

tcrjemahan bebas : 
= menggantikanmu 

(Kitab Tawarich Pertama 17:11-14). 

J anji ini berhubungan dengan masa depan yang jauh. Seorang raja yang agung 
akan muncul, y ang akan menjadi anak Daud dan anak Allah. Ia akan mendirikan 
kerajaan Yahudi (Israel) selama-lamanya. Pada janji inilah malaikat Gabriel me
nunjuk, ketika ia sedang berbicara tentang Jesus : 

· "Maka Ia akan menjadi besar, dan Ia akan dikatakan Anak Allah Yang M:aha
tinggi. Dw Allah, Tuhan kita akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, 
nenek moyangnya itu . 
Maka iapun akan menjadi raja ata s bcnih Yakub selama-lamanya, dan keraja
annya itu tiada berkesudahan.'' 

(Lukas 1 : 32, 33). 

Kaitan antara kata:! dari Janji kepada Daud itu dan pesan malaikat, adalah 
fangsung dan meyakinkan. Telitilah ha] ~'. yang lazim disebut pada kedua cerita itu : 

Anak Daud, Anak AHah, raja yang Agung, kerajaan yang abadi. 

Nubuatan mengenai Mesias. 

Lagi:! orang mclihat petunjuk~, dari Perjanjian Lama kepada janji yang di
buat oleh Tuhan dengan Daud. Janji!) yang luar biasa mengenai raja yang akan 
datang ini, telah mcnggerakkan Daud berdoa dan menyanyikan pujian kepada 
Tuhan dalam mazmur:!nya; dan pada waktu :· kesulitan, hati dari Nabi2 seperti 
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Yesaya dan Jeremiah menjadi terhibur oleh harapan akan adanya pemerintahau. 
dari anak Daud yang agung. 

Yesaya 11 sudah dicatat. Ini merupakan ramalan yang mulai dengan kata2 : 

"Dan dari batang Isai akan tumbuh suatu tunas, dan suatu taruk daripada 
akarnya akan berbuah .. , Kiasan itu mengenai pohon keluarga. Pembaca2 Injil 
akan mengetahui bahwa Jesse (Isai) adalah ayah Daud : jadi ini adalah 
ramalan tentang raja yang berasal dari keturunan Daud. 
Tetapi catatlah kata:.i ini : " ......... suatu taruk daripada akarnya akan ber-

buah .. , Akar:! daripada pohon itu tumbuh lebih dalam daripada Daud dan lsai, 
dan sudah pastilah merupakan petunjuk kepada fakta bahwa raja yang dijanjikan 
kelak Anak Allah. 

Kunci:i penting lainnya mengenai raja yang akan datang dapat dikumpulkan 
dari Micha mengatakan bahwa Ia akan dilahirkan di Betlehem ; dan Zacharia 
mengatakan bahwa Ia akan datang ke Yerusalem dengan naik keledai. Dari se
bagian besar ramalan2 Perjanjian Lama, orang::. Yahudi sudah akan dapat mem
bentuk suatu gambaran tentang raja yang dijanjikan, dan untuk bersiap - siap 
menerima kedatangannya. 

Kesengsaraan bencana nasional. 
Namun, ketika Jesus, raja yang dijanjikan, banar::, datang, orang:! Yahudi 

tercengang dan tidak dapat mengenali-Nya. Kesalahan apa kiranya yang telah 
terjadi? 

Kira:? dia waktu ketika Jesus Nazrani - sebagimana mereka menamakan - , 
menunjukkan dirinya kepada orang:. Y ahudi, mereka sedang mencari seorang 
mesias, atau raja. Pada masa itu orang~ Romawi adalah tuan:! yang berkuasa 
atas mereka, dan orang::. Israel yang gagah dan patriotik, menaruh dendam terhadap 
pengabdian yang berat dan nista kepada Roma. Mereka berhasrat mempunyat 
rajanya sendiri. 

Jesus Nazarani terpandang sebagi orang yang sedang mcreka tunggu:.\ la agak
nya memiliki segala persyaratan yang diperlukan. Ia dilahirkan ditempat yang 
tepat - sejauh menurut nubuatan Perjanjian Lama. la diturunkan dari suku bangsa 
yang benar, dan dari keluarga yang benar pula - Ia seorang anak laki~· dari• 
Daud. Lebih lagi Ia adalah orang yang mengerjakan mujizat'.?,, guru yang luar biasa 
cakapnya dan orang yg. merupakan tokoh tidak bercela. 11a memiliki segala-galanya ! 

Dari pandangan orang Yahudi Ia memiliki terlalu banyak. la tertarik akan 
hal-hal lain disamping sebagai pemimpin politik dari bangsa Yahudi. Tentulah 
hal-hal yang lain inilah yang mendapat prioritas lebih tinggi daripada lain ::·nya. 

la agaknya m:ngesampmgkan pada scgi politik dari kerajaan yang dijanjikan 
dan memusatkan pada segi moral. "Diberkatilah orang~ yang miskin dalam jiwa
nya," Ia mengajarkan, "untuk merekalah kerajaan surga itu.'' Dan Ia mengaitkan 
hal yang maha penting tentang apa yang Ia nyatakan scbagi hubungan yang tung• 
gal dengan Tuhan. 

Sementara orang Yahudi menjadi tidak sabar; lain 'nya sakit hati; banyak 
dari pemimpin2 menjadi iri hati akan pengaruh yang Ia peroleh atas rakyat biasa. 
Orang2 ini sudah membentuk gambaran mental dari mesias yang mereka inginkan. 
Mereka telah memberi bentuk kepadanya dari persangkaan2 manusiawi mereka 
lebih dari nubuatan Perjanjian Lama. Mesias yang mereka mimpikan telah mereka 
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ciptakan dalam gambaran mereka sendiri, dan menunit kemiripan yan~ mereka b_uat 
sendiri. Ini karena Jesus tidak cocok dcngan gambaran mental dan mereka 1tu, 
sehingga mereka menolaknya. 

Pada waktu itu terdapat komplotan rahasia, kcsaksian21 palsu, pengadilan2 

tidak legal dan kutukan kejam. Kemudian pencambukan, disusul penyaliban dan 
lematian. Untuk Jesus yang ditolak itu adalah suatu bab yang pendck tentang 
kesakitan dan noda. Bagi bangsa yang menolak Dia, itu merupakan titik 'oalik 
yang membawa bcncana dalam sejarah. 

Diatas Jesus ditiang salib terdapat kata2 cemooh dan ejekan terhadap tubuh
nya yang penuh Iuka~': "Jnilah Jesus, Raja orang2 Yahudi." Betapa ironisnya 
semua itu ! Walaupun demikian Allah tahu bahwa ironi itu menghasilkan jalan 
lain. Rencana-Nya dengan Jesus belum selesai. 

Jumlah kecil yang set i a. 

Walaupun bangsa itu telah menolak rajanya, namun masih ada sementara 
penganutnya yang masih tetap setia. Pengikutz Tuhan yang paling dekat sering 
terdiri dari orang::, yang sesat (bingung), yang tidak dapat mengerti akan tuannya, 
ataupun membaca peristiwa:! schari-hari mereka. Mereka juga menginginkan Jusus 
untuk menjadi rajanya seketika itu juga; dan mereka kadang:: menunjukkan tanctaz 
kekecewaan pada saat2 menurunnya popularitasNya. 

Barangkali mcreka mengira Ia akan mcmpertahankan dirinya, dan menjadi 
raja, ketika musuh 2nya menawannya. Salah seorang daripada penganutnya akan 

"mcmpcrgunakan pedangnya untuk mempertahankan tuannya, hanya mendapat 
peringatan keras atas kesetiaannya yang tidak terpimpin. 

Dan demikianlah raja mercka disalibkan. Tragedi luar biasa ! ' 'Kami telah 
. berharap.'' pengakuan dua dari mereka kepada seorang asing, ''bahwa la-lah orang

nya yang akan membebaskan Israel.'' 
Penyaliban Jesus bukanlah akhir ceritera. Orang asing yang kepadanya kedua 

orang penganut itu menceritakan cerita yang sedih itu, adalah Tuhan mereka, yang 
telah dibangkitkan dari antara orang mati ! PengikuP yang setia itu sangatlah ber
suka-citanya. Lalu akhirnya mereka mengira bahwa telah tiba saatnya. Jesus telah 
menang atas musuh2nya, termasuk kematian itu sendiri. Sudah tentu Ia akan me
menuhi maksudNya yang telah lama dijanjikan itu, dan menjadi raja. Dengan 
pcnuh semangat mereka bertanya kepadaNya: "Tuhan, apakah kini sa'atnya Eng
.:au akan mendirikan sekali lagi kedaulatan atas Israel ?' ' 

(Kisah Rasul-Rasul 1 : 6) 
(terjemahan bebas) . 
. . . . . . aslinya: ..... . 

"Ya Tuhan, pada masa inikah Tuhan mcmbangunkan pula kerajaan bagi bani 
Israel ?' ' (Kisah Rasul-Rasul 1 : 6). 

Bukan, bukanlah waktunya untuk kerajaan itu : itu adalah waktu untuk 
kesaksian. Tuhan memerintahkan para penganutNya untuk memulai program ke
saksian seluruh dunia, bermula dari Yerusalem. 

Segera setelah menyelesaikan percakapannya, sesuatu yang menakjubkan ter
jadi. Tuhan Jesus diangkat kesurga. Semenjak saat itulah Ia berada disurga. Tetapi 
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Raja dari orang::: Yahudi tidak akan tetap disurga selamanya : .. tentang ini ka~i 
yak.in. Selagi para penganut yang terperanjat itu masih menatap kelangit, mcrek~ 
diberitahukan bahwa Jesus akan datang kembali. Jesus -harus datang iagi. untuk:. 
menggenapi janji yang dibuatkan kcpada Daud, dan memerintah diatas. bumi. 

7. Kristos akan segera datang 

Tanda bagi orang ,Yahudi. 

Israel dan dunia. 

Raja dari orang2 Yahudi akan merupakan raja bagi seluruh dunia : mulai saat 
ini fakta itu akan menjadi bukti. Nabi Zacharia sesungguhnya berkata: 

"Maka Tuhan akan Raja atas seluruh bumi; dan pada hari itu Tuhan akaa 
esa, dan namanyapun esa." 

(Kitab Nabi Zacharia 14 : 9). 

Ini berarti bahwa bila Tuhan Jesus akan memerintah dari Yerusalem, Israel 
akan menjadi kerajaan pusat dan bangsa~1 lainnya menjadi dominion2 . 

Ya, Yerusalem akan menjadi ibukota dunia. Jngatlah akan kata:! Tuhan: · 
"Janganlah sekali-kali kamu bcrsumpah, baik demi langit, karcna ia itu tahta 
(arasy) Allah, atau demi bumi, karena ia itu alas kakinya , ataupun demi 
Yerusalem, karena ia itu negcri Raja yang Mahamulia.'' (Matius 5 : 34, 35). 
Jadi Israel menduduki suatu posisi-kunci didalam pcrcaturan politik dunia.. 

Untuk mcngerti apa yang sedang berlangsung di Israel, sama dcngan untuk me
ngerti apa yang scdang berlangsung didunia. Hate: yang menarik perhatian sedang 
terjadi di Israel sekarang : haI2 yang menarik perhatian akan terjadi didunia bcsok- _ 

Nubuatan gambar I a g L 

Marilah kita, sebcntar saj a, kembali kepada nubuatan gambar dari Daniel 2. 
Dari nubuatan ini kita melihat bahwa sejarah manusia berjalan sesuai dcngan suatu. 
program. Kita mencatat juga bahwa kebanyakan peristiwa2 yang dipaparkan dalam 
program nubuatan itu telah terpenuhi. Sekarang kita akan melihat lebih dekat 
kepada bukti bahwa akhir daripada program itu yakni pendirian kerjaaan Tuhan 
dibumi, sudah sangat dckat. 

Kita berkcpentingan dengan datangnya kerajaan T uhan. Biasanya tidak di
sadari bahwa sebelumnya telah ada kerajaan Tuhan dibumi. Kerajaan Yahudi kuno 
dari masa '.:! P er_janjian Lama, sesungguhnya adalah ke rnjaan Tulrnn. Tuhanlah yang 
menyediakan T;;.n:il1 :,aag dij&njikan; dz.n Ia j~;6a mcnciptakan sm,tu umat yang 
lain (istimewa). Tu :.:::n mc;L,ui1 o:·s.ng-o;-ang itu di~2 nal1 ,::,·a chm memb:::ri mcreka 
undang~. Tuhan membuat kejelasan bahwa raja:: yang memerintah atas rakyat 
Israel, m cmerintah untukNya, dan bukan untuk mereka sendiri. Jadi tertulislah 
pada Solomon bahwa Ia '' duduk diatas singgasana Tuhan sebagai raja yang meng
gantikan Daud, ayahnya." 

Raja2 yang terkemuka seperti Daud dan Hezekie1 mengcrti bahwa mereka 
m emerintah untuk Allah, dan menjalankannya dengan sepantasnya. Tetapi raja,2 
yang terkemuka sangat sedikit jumlahnya, dan rakyatnya bersifat membangkang 
dan menyembah berhal a. Dan demikianlah, setclah permohonan yang beru!ang:-
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ulang dan peringatan~ yang berjalan tanpa diperhatikan, Tuhan berfirman bahwa 
kerajaan yang telah Ia dirikan - kerajaanNya - barns dihancurkan. 

Pesan yang ritakdirkan diucapkan oleh Nabi2 dari Tuan, Ezekiel kepada 
Zedekiah, raja tcrakhir yang lalim : 

"Maka engkau, hai raja Israel ! yang sudah najis dan durhaka, bahwa harimu 
sudah sampai , yaitu masa kejahatan yang terkemudian. Demikianlah firman 
Tuhan Hua : Lalukanlah tengkuluk itu, tanggalkanlah makota itu, tiada Iagi 
ia itu seperti dahulu : bahwa Akulah meninggikan orang yang rendah dan 
merendahkan orang yang tinggi . Bahwa Aku menaruh makota itu akan dibalik, 
dibalik, dibalik belah : maka satupun tiada akan ada sampai ........ . ... . ... . . ''. 

,:,Jehezkiel 
(Kitab Nabi Jehezkiel 21 : 25 - 27). 

Barangkali lebih baik kita berhenti disini, dan mencatat pesan itu sejauh titik 
ini. Mahkota dan tengkuluk, simbul kerajaan, diambil. Tiada akan ada raja, tidak 
pula kerajaannya. Dengan tiga kali tekanan, runtuhnya kerajaan itu sudah di
katakan sebelumnya. 

Tetapi Nabi itu tidak bcrhenti disana. la bcrkata bahwa tidak akan ada ke-
rajaan lagi ..... . ... ''sampai .. .. ... .... . 

Sekilas harapan diperlihatkan oleh perkataan "sampai". Sampai apa? Sampai 
Ia datang, sabda Tuhan mclalui Nabi itu, yang berhak atasnya, dan kepadanya juga 
kukaruniakan dia." 

Jelaslah ini nubuatan untuk mesias. Kerajaan itu akan diperbaharui - Ke
rajaan Tuhan akan diperbaharui - bila raja yang ditunjuk datang. Kata2 dari 
malaikat Gabriel segera timbul dalam ingatan : ''Tuhan Allah akan memberikan 

_ atasnya makota dari ayahnya Daud.'' Tuhan Jesus adalah raja yang diangkat, 
tetapi sampai waktu ini belum datang baginya untuk menerima kerajaan itu 
Bilamanakah ? 

Tiga periode. 

Dari nubuatan Jehezkiel yang penting kita sudah tahu bahwa ada tiga periode 
besar dalam sejarah : 

1. Periode Kerajaan Tuhan dimasa Perjanjian Lama. 
2. Periode ''~iada lagi" - disebut dalam Kitab Suci "masa bukan Yahudi" 

(catatan penterjemah: ''periode kafir (?). 
3. Periode kerajaan yang diperbaharui - Kerajaan Tuhan yang akan datang -

yang akan didirikan bila Jesus Kristus datang kembali. 

Nebukadnezar lagi. 

Masa bukan Yahudi mulai ketika raja Yahudi yang terakhir, Zedekiah , di
singkirkan, dan Kerajaan Tuhan kuno itu dijatuhkan. Nama orang yang men
jatuhkan kerajaan itu sudah sangat kita kenal , ialah Nebukadnezar. Walaupun ia ti
dak menyadarinya, Nebukadnezar telah menjadi sarana ditangan Yang Maha Kuasa. 
Ia telah diangkat oleh Tuhan untuk memenuhi suatu maksud - yakni maksud 
untuk menghukum bangsa Yahudi dengan menjatuhkan kerajaannya, dan memulai 
masa bukan Yahudi itu. Adalah rencana Tuhan bahwa kerajaan:.:, bukan Yahudi 
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itu berlangsung selama jangka waktu yang tclah ditcntukan lebih dahulu - sampaoi 
Kerajaan Tuhan yang kuno itu diperbaharui. 

Betapa cocoknya bahwa Tuhan telah memberikan kepada orang ini, Nebu
kadnezar, pendahuluan dari sejarah "bukan Yahudi" dalam phase:: berlangsung
nya, sampai penghancurannya yang terakhir. 

Kemudian kita akan berfikir tentang gambaran dari impian Nebukadne7.a.f 
sebagai perlambang dari kerajaan~1 Gentile (bukan Yahudi). Ini masuk kedalam 
periode kedua dari periodc besar dalam scjarah - periode yang menyusul peng
hancuran kerajaan Tuhan dimasa lalu, dan berlangsung sampai berdirinya Kera
jaan Tuban yang akan datang. 

Maksud kami sekarang ialah melihat kcpada bukti bahwa periode kedua su
dah hampir lewat - bahwa masa bukan Yahudi sudah hampir menyelesaikan 
masa berlangsungnya - bahwa batu itu sudah menje'ang menghancurkan gam
baran itu. 

Tanda bagi orang Yahudi. 

Akan diingatkan kembali bahwa kaki:.: dari gambaran impian itu tcrbuat dari 
campuran dari zat2 yang tidak bersenyawa dengan semestinya, yakni bcsi dan 
tanan Iiat. Mereka mcnggambark,rn keadaan terpccah-belah dh.u,ui a bang~a", yang 
menyusul runtuhnya kekaisaran Roma,.vi. Phase "kaki'' dari gambaran itu telah 
beriangsung sangat lama, tctapi t.-:rdapat tanda:! baliwa saat akhirnya telah dekaL 

Dal am Lukas 21, Tuhan Jesus mcrnberikan kepada kita tancta::i dari hari2 , 
ynng terclckat scbelum kehadirannya. Setelah menceritakan kbih dahulu lCntang 
kehancuran Yerusalem (yang terjad i dalam tahun 70 Mr.schi), clan periode yang 
sangat lama dari orang?, Y ahudi yang tersebar dan menderi ta yang akan mcnyusut , 
(dan sekarang sudah menyusul!), Jesus berkata : 

"Yerusalem akan diinjak-injak oleh "Gentiles" (bukan Yahudi), sampai masa 
kapir itu terpenuhi.'' 

lni sudah lebih dari menarik. Dapatlah anda melihat makna dari fakta bahwa 
sesudah 1900 tahun pendudukan kafir Yemsalem kembali menjadi kota Yahudi. 
lagi ? lni terjadi sebagai akibat (hasil) dari ''Perang 6 Hari' ' dalam tahun 1967 . 

.Jadi kita ini pastilah hidup tepat pada akhir masa bukan Yahudi ! 

Sudahkah terlintas pada anda balnva kemcnangan~ Israel baru:1 ini tidak se
suai dengan pola manusia biasa? Sudahkah anda bcnar::, mcmahami kenyataan 
bahwa suatu angkatan perang dari orang~· yang ayah:!nya dibinasakan dalam jum
lah jutaan dalam kamp2 pemusnahan di Eropa, telah mencatat kemenangan yang 
paling menajubkan sepanjang masa? 

Pertanyaan tentang apakah kita mengagumi atau tidak rakyat Israel itu tidak
lah ada hubungannya, dan kita harus berhati-hati untuk tidak mcmbiarkan pera
saanc• pribadi kita untuk memihak dalam hal ini. Orang2 Yahudi adalah s2ma ma
nusianya seperti kita, dan scbagai manusia biasa mereka sering berlaku bodoh dau 
melakukan hal2 yang lalim. Namun, karena alasan21 apa rnaka pendirian kembali 
Israel dinubuatkan dengan jelas dalam kitab suci, dan Tuhan sendiri meno-undang 
kita untuk melihat bahwa ini ada!ah karyaNya. Kata21 dari Nabi-Nya, J;remiah, 
adalah keras dan menantang : 
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"Dcngarlah olehmu firman Tuhan, hai segala bangsa ! mashurkanlah Dia 
kepada segala pulau yang jauh2 katakanlah : Adapun Dia yang sudah men
cerai-beraikan orang Israel. Ia juga mengumpulkan mereka itu pula dan di
'mngguinya akan mereka itu seperti se orang gembala akan kawan domba
nya. '' 
(Kitab Nabi Jermia 31 : 10). 

Pcmbaharu:rn Israel merupakan hal yang tclah lama diharap::-kan olch para 
siswa Al Kitah. S:::karang bahwa itu telah tcrjadi, mercka berada pada jari2 kaki, 

menunggu-nuggu klimaks dari program nubuat itu. Pembaharuan Israel merupa
kan pertanda bahwa peristiwa yang paling dramatis scpanjang masa, sudah dekat 
- kecbtangan kcmbali pribadi Tuhan Jesus. Israel sudah dikcmbalikan kepada 
t.mahnv ,1 da 1am keadar.n siap tcrhadap kedatangan dari raja mereka yang tclah 
lama dijanjikan. 

Inginkah anda mengatakan bahwa orang~· Yahudi tidak pcrcaya pada Jesus 
sama se\ali ? Ini benar. tctapi int justru makin mcmbuat scmua itu luar biasa 
ajaibnya. Walaupun rakyat Israel mcmainkan peranan yang demikian pentingnva 
dan rcncana Tuhan, mereka sendiri tidak tahu tentang bagaimana hari depan, 
dunia . Mercka clulu tidak siap men,:rima kedat:mgan Tuhan yang pertama, maka 
mcrekapun tidak akan siap mcncrima kcdatangannya yan kcdua. Segera peman
dang,rn yang mcnyentuh hati akan tcrlaksana, ditcrangkan oleh Zacharia : 

"Mcrek '.l itu akan mernrndang kcpadaku, yang telah ditikamnya, dan me-
rcka itu akan meratap ............ ' 
Kitab Nabi Zacharia 12 : l 0). 

8. Tanda2 lebih lanjut daripada 

kedatangan yang kedu. 

Kekuatiran dan ketakutan. 

"Yerusalem akan di-injake oleh "Gentiles~:2 (bukan Yahudi), sampai masa bu-
bo Yahudi itu terpenuhi.'' . 

Kita sudah membicarakan tentang makna yang menakutkan dari kata2 ter
sebut. Kita telah melihat bahwa ini adalah cara lain untuk mengatakan bahwa 
bila Yerusalem akan menjadi kota Yahudi lagi, kerajaan Tuhan akan sudah dekat. 
Dalam tahun J 967-!ah Yerusalem men jadi kota Yahudi. J adi kita ini hid up dalam 
masa yang mendebar-debarkan ! 

Setelah berbicara tentang Yerusalem, Tuhan terus memberikan perlambang3 

lebih lanjut mengenai kedatanganNya : 

' 'Dan akan ada tanda:2 dimatahari, dibulan, 
dan dibintang-bintang ; 
dan diatas bumi kekuatiran bangsa~·, 
dengan segala kebimbangan ; 
Iaut dan ombak2 berdeburan ; 
hati orang:2 menjadi lemah karena takut, 
dan karena memperhatikan hal2 yang akan datang dibumi : 
karena kekuatan:2i disurga akan bergoncang, 
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Dan kemudian mereka akan melihat 
Anak manusia datang dalam. awan dengan 
kekuasaan dan kejayaan agung.'' 

Luk. ayat. 25-27). 
Walaupun beberapa dari pertanda:z ini mungkin sukar dimengerti, namun 

lain~'-nya amat sangat jelas. 
"Kekuatiran bangsa2 dengan segala kebimbangan ; hati orang2· melemahkan 

mereka karena takut, dan karena memperhatikan haP yang akan datang dibumi.'' 
- betapa jelasnya keterangan itu tentang peradaban yang dibayangi oleh born ! 

Bila akan disangkal bahwa banyak orang sudah terlalu dikuasai oleh per
hatian2 dan ke kesenangan2 dari kehidupan2 mereka sendiri untuk hidup dalam 
ketakutan akan born, maka hal ini dapat diterima. Memanglah, perhatian 21 yang 
egoistis ini merupakan gejala zaman kita , dan suatu pertanda bahwa nubuatan 
Alkitab sudah memperkirakannya. Namun, titik yang penting ialah bahwa mung
kin banyak orang pada waktu ini tidak takut akan sitt.iasi dunia, ialah mungkin. 
karena mereka telah dikuasai oleh ketakutan sebelum hari berikutnya menjadi te
rang. 

Ada hubungan pikiran antara Daniel 2 (nubuatan gambaran patung) dan 
Lukas 21. Daniel bemubuat bahwa akan ada keadaan terpecah belah antara 
bangsa2. Tuhan menunjukkan bahwa pertikaian antara bangsa~' akan meningkat 
menjadi titik malapetaka sebelum la turun tangan. 

Halangan~ yang mempersukar peri kemanusiaan zaman sckarang merupakan 
lebih daripada pertanda bahwa datangnya Tuhan kembali telah dekat. Mereka _ 
memberikan cxpresi yang jelas akan kebutuhan2 manusia. Dengan meyakinkan, -
mereka menunjukkan kebangkrutan daripada pemerintahan manusia. Dunia mem
butuhkan Raja dari segala raja. Dunia membutuhkan Dia, tetapi tragisnya, dunia 
tidak mengingin1canNya. 

''Seperti da4un zaman Nabi Nub'' 

Ada perlambang yang lain. Dalam Lukas 17, Tuhan Jesus membandingkan 
hari2 kedatangannya dengan zaman Nabi Nuh. Kita pelajari dari kejadian bahwa 
dalam zaman Nub, orang2 menjadi demikian lalimnya sehingga tak ada pilihan 
lain bagi Allah kecuali mengahapuskan mereka dari muka bumi dengan suatu 
banjir. 

"Jadi," kata Jesus, "harus demikian jugakah dalam zaman Anak manusia" 
Dan itu adalah zaman ini ! Zaman ini, sejauh kebanyakan manusia yangj di

maksud, Allah tidak rne-r:n-:rtimban<>kan apa2'. NamaNya dicemarkan dan kata2Nya 
diremehkan. Hukumnya diperlakukan dengan sikap merendahkan. Dinegara-negara 
dengan tradisie keristen, seperti lnggeris, pedoroan2 yang digariskan oleh Tuhan 
Jesus dalam ''chotban 01 buK1t" te;an d11a1arkan. Orang yang benar2: jujur sering 
dianggap sebagai bebal ; orang yang takut Allah dinamakan seorang yang aneh 
pikirannya ; memberikan pipi yang lain sebagai penakut ; tidak menyukai per
cakapan kotor dianggap berpikiran picik. Kekerasan, hawa nafsu dan kejahatan 
tumbuh dengan suburnya. 

Maksud Tuhan yang terakhir ialah mengisi dunia dengan kejayaanNya. Za
man sekarang dunia dipenuhi oleh kelaliman manusia. Perubahan besar-besaran 
sudah ada tanda-tandanya. 
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P~ringatan. 

Paul mengatakan kcpada kita bahwa ada waktunya ketika Tuhan membiarkan 
(mengalpakan) kelalaian manusia ; tetapi masa itu telah lewat : 

''Segala zaman jahiliah dialpakan juga oleh Allah, tetapi sekarang ini segala 
orang dimana-manapun disuruhnya bertobat. 
Karena sudah ditetapkannya suatu hari, yang dijatuhkannya hukum keatas 
isi dunia ini dengan adilnya, oleh seorang yang ditetapkannya dengan men
sahkan Dia kcpada sekalian manusia, didalam hal Ia membangkitkan Dia 
dari antara orang mati." 
(Kisah Rasul-Rasul 17 : 30, 31). 

Kita sudah diperingatkan ! 

9. APA YANG HARi DEPAN SIMPAN BAGI KITA? 
HARi DEPAN MEMEGANG APA UNTUK KITA? 

Sungguh2 zaman yang indah ! Program nubuatan yang besar telah berjalan, 
dan tanda~ akan ''hari2 tcrakhir'' sudah mcmusat, seperti lampu pencari bersinar, 
kearah satu titik waktu. Titik itu adalah "sekarang''. Kesukaran, peperangan, ke
Jaliman, ketakutan, kebangunan Israel yang mentakjubkan : ini semua merupakan 
sebagian dari ha]2 yang mengatakan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan kem
bali sudah dekat. 

Kitab2 Suci tclah menccritakan kepada kita tentang bagaimana hari depan 
· dunia. Sudah adakah pikiran pada kita tentang bagaimana hari depan kita ? 
"Perhatikanlah Aku datang sebagi seorang pencuri ! " 

Setelah berbicara tentang tanda2 akan kedatangannya (dalam Lukas 21), 
"Tuban Jesus menamb2.hkan, pertama, kata2 yang membangkitkan semangat, dan 

lcmudian, peringatan keras. Inilah kata2 yang membangkitkan semangat : 
''Dan bila haP ini mulai berlaku, angkatlah kepala2mu ; sebab penebusanmu 
sudah dekat.'' 
ayat 28). 
Betapa ajaibnya bahwa pada saat ketika orang2 kebingungan karena takut, 

f->L"Dganut2 Tuhan yang sejati diundang untuk mengangkat kepalanya dalam kenang
an dan penuh harapan. 

Segcra hasrat, hati mercka akan terpenuhi. Kata2 ini dialamatkan oleh Tuhan 
Jesus kepada para penganutnya zaman sekarang. Allah suatu pikiran yang me
nimbulkan rasa hormat dan segan, bahwa Jesus berkenan menyampaikan kata2, 
kepada kita melalui kitab suci ini. 

Dibawah ini peringatan yang menyusul kata:z yang membangkitkan semangat 
(membesarkan hati) : 

''Dan taruhlah perhatian atas dirimu sckalian, agar pada waktu hati kalian 
tcrbenam karena kekenyangan makan dan minium, dan perhatian:'J akan hidup 
ini; dan dengan demikian hari itu datang kepadamu tanpa di-duga2. 
Karena bagaikan jerat ia akan datang kepada mcreka yang mendiami muka 
bumi. 
Perhatikanlah dirimu, berdoalah selalu , sehingga kamu di!)andang pantas 
untuk terlepas dari haP ini, yang akan bcrlaku dan untuk tetap bertahan 

dihadapan Anak manusia." (ayat 34 - 36). 
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1)erhatikanlah bahwa kekenyangan makan dan minum bukanl:.h satu-satunya 
hal yang akan membuat orang lengah. Perhatian2 akan hidup in:pun juga penuh 
bal'.?, yailg mengacaukan dan tipu muslihat. 

Terdapat bany~k peringatan yang bersahaja lainnya dalam Perjanjian Baru. 
Berulang kal1 , Iuhan Jesus dan para rasul mengatakan kepada kita bahwa han 
kedatangan kembali itu akan tiba tak terduga, bagaikan seorang pencuri dimalam 
hari ! , 

Kelalai an dan pra sang 1G fa. 
Israel tidak menaruh perhatian akan peringatan:! dari para Nabi, dan bangsa 

itu tidak siap terhadap kectatangan Tuhan yang pertarna. l'engepungan yang me
ngerikan atas Yerusalern dan disusul kehancurannya itu merupakan konsekweosi2 

langsung atas kelalaian Israel menerima Mesiasnya. Jesus berdukacita atas hari 
depan penderitaan yang bangsa iw ak&n cterita oleh karena keboctohannya . . Ia 
mendambakan untuk menyelamatkan bangsa itu, tetapi mereka tidak ingin di
selarnatkan. 

Kelalaian terhadap Kitab Suci dan prasangka manusiawi merupakan sebab~ 
kegagalan bangsa Israel. Nabi2 telah memberikan kepada bangsa itu suatu gambar
an yang jelas dan sepenuhnya akan Mesias yang akan datang, tetapi mereka me
mutar-kembalikan gambar itu dengan prasangka tak ber-Tuhan rnereka. Pendeknya, 
mereka mrncari raja, tetapi bukan untuk juru-selamat pribadi. 

Kelalaian terhadap Kitab Suci dan prasangka juga merupakan batu-sandungan 
bagi orang2 Keristen modern. Mereka juga mempunyai gambaran yang diputar
balikkan .Jari Tuhan Jesus Kristus dalam p1kiran mereka, yang tidak cccck dcngan ° 
orangnya scndiri. Sedangkan orang~' Yahudi mencari raja, tetapi tidak mencari 
juru-sclamat, orang:! Kcristen cenderung menganggap Jesus sebagai juru-selamat. 
tetapi bukan raja. Bagaimana mereka dapat siap terhadap raja yang akan J.:i.L;1ug . 
bila mereka tidak mengharapkan seorang raja datang? 

Adalah Tragis untuk merenungkan bahwa sejarah akan segera berulang sen
dirinya, dan bahwa banyak yang mengaku Keristen akan membawa penderitaan 
atas mereka sendiri karena ketidak-siapan mereka. 

Harapan terak.hir. 
Kcpada mereka yang memperhatikan peringatan dan bersiap-siap, harapannya 

tak terhingga. Kita telah melihat bahwa kerajaan Tuhan akan didirikan dimuka 
bvmi. Seka:-ang kita lrnrus mengesampingkan fakta dari jauji Tuhan ini: 

"Berbahagialah segala orang yang lembut hatinya, karena 
me1Jdka itu akkn mewarisi bumi." 
(Matius 5 : 5). 

Kataz dari buku Wahyu ini melengkapi gambaran: 
''Engkau sudah tersembelih, lalu dengan darahmu Engkau menebus (orang) 
bagi Allah daripada tiap2 suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. 
Dan Engkau telah menjadikan mereka itu bagi Tuhan kita suatu kerajaan, 
dan imam-imam, lalu mereka itu memerintah diatas bumi. •, 
(Kitab Wahyu 5 : 9, 10). ,, 
Dan demikianlah mereka yang setia akan membantu Kristus dalam pekerjaan 

pemerintah dalam kerajaan yang akan Ia dirikan diatas bumi. 
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Siapa yang sudah siap? 

Kristus akan datang sebagai seorang pencuri, dengan diam2 dan kebanyakan 
orang tidak akan siap. Kebanyakan dari mereka yang mengulang - ulang kata : 
'natanglah kerajaanMu'', akan mendapat shock yang hebat bila doanya terkabul. 

Dimana kita berdiri ? Sudahkah kita perhatikan peringatan itu? Sudah siap
l.ah kita? 

Hanya sedikit saja yang cukup berani mengatakan bahwa mareka siap untuk 
datangnya Tuhan kcmbali. Memang, kepercayaan yang berkelebihan dapat me
rupukan bukti akan ketidak-siapan. Walaupun dapat dimengerti bahwa kita akan 
pasif untuk mengatakan bahwa kita siap, kita seharusnya dapat mengatakan dengan 
5egala h:tulusan bahwa sedang ber-siap2 . 

Bagaimana cara kita untuk siap ? 

Pcmbacaan Injil. 

L::ng.kah pert?.ma yang jelas ialah membaca Injil. Kita harus mendekatkan 
pesan dari Tuhan ini dengan segala kerendahan hati dan perasaan kagum. Selama 
kita mampu, kita harus menyingkirkan prasangka manusiawi kita dan membiarkan 
Kitab ~· Suci membimbing kita. Bila kita terlalu sibuk untuk membaca Kitab2 Suci, 
kita perlu me-reorganisir hidup kita sekaligus. Kita telah salah menetapkan prio
ritas. 

Penyesalan. 

Dengan membaca Kitab:2 Suci dengan rajin, kita dapat membangun gambaran 
- mental yang dipercaya dari raja yang akan datang. Ingat bahwa orang:!; Yahudi 
ragal karena gambaran mental mereka akan Mesias yang akan datang tidak cocok 
dengan orangnya. 
Gambaran itu dibentuk dengan prasangka:2 mereka, dan tidak dengan kitab suci. 

Dengan demikian kita akan mengenal Jesus, dan membuatkanNya pola kita. 
Daya-upaya kita akan : persis dengan gambaran dari Anaknya. 

Pedoman2 yang Tuhan Jesus junjung tinggi dengan contoh dan petunjuk, akan 
menjadi pedoman~ kita. (* standard2). 
Dari sini dan seterusnya kita akan berjuang seperti Jesus, meletakkan Tuhan lebih 
dahulu, dan diri sendiri belakangan. Ini memerlukan perubahan yang gratis dalam 
sikap kita dan Kitab Injil menamakan ini penyesalan. 

Pembaptisan. 

Dalam zaman rasul:! , penyesalan disusul dengan pembaptisan. lni sesuai 
dengan perintah2• Tuhan. Ia dibaptisnya sendiri, dan ketika ia mengirimkan pe
nganut2nya kedalam dunia untuk mengajarkan Injil, Ia mengatakan kepada me
reka : 

"Ia yang percaya dan dibaptiskan, akan diselametkan, 
Kita harus dibaptiskan. 
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Baik kita siap ataupun tidak, Jesus akan segera datang. Kepada semua abdi 
Tuhan Ia memberikan pesan : 

"Saya akan segera datang ! '' 

Kebesaran akan menjadi kebahagiaan kita, bila, menurut John (Yahya). k:ita 
dapat mengatakan dari lubuk hati kita : 

"DAT ANGLAH, TUHAN JESUS ! " 

Peter Watkins. 


	Image (1)
	Image (2)
	Image (3)
	Image (4)
	Image (5)
	Image (6)
	Image (7)
	Image (8)
	Image (9)
	Image (10)
	Image (11)
	Image (12)
	Image (13)



