


ISTILAH ESKATOLOGI

 Istilah Eskatologi berasal dari 2 kata Yunani :
“eschatos” dan “logos”, yang berarti ajaran
mengenai hal-hal akhir.

 Istilah Eskatos: hari/ waktu/momen terakhir. Inilah
yang sering dikatakan sebagai kiamat.

 Kiamat adalah akhir dari seluruh zaman, berhentinya
segala sesuatu.

 Akhir Zaman erat kaitannya dengan konsep waktu.



KONSEP WAKTU DALAM ALKITAB

 Dunia melihat waktu sebagai sesuatu yang tidak berawal dan
tidak berakhir (sesuatu yang terbuka), dan tidak tahu menuju
ke mana.

 Konsep waktu di dunia Timur adalah: waktu itu seperti putaran
roda yang tidak ada habisnya (bersifat siklik); inilah yang
menimbulkan pemikiran reinkarnasi.

 Kekristenan menyatakan konsep waktu yang bersifat linier dan
terbatas. Waktu adalah seperti garis lurus yang ada awal dan
akhirnya. Waktu yang sudah lewat tidak mungkin balik lagi.

 Eskatologi menunjukkan bahwa suatu hari nanti waktu akan
berakhir/berhenti. Itulah titik akhir dari perjalanan sejarah.



ESKATOLOGI DALAM PL & PB

 Datangnya Pembebas/ Penebus (Kej 3:15; 22:18; II Sam 7:12-13;
Dan 7:13-14)

 Kerajaan Allah (Dan 2:44, 45)
 Pemulihan Israel (Yeh 36:24-28; Yes 24-27)
 Pencurahan Roh Kudus (Yoel 2:30-31)
 Hari Tuhan (Yoel, Yes 13:9-11; Amos 5:18; Zef 1:14-15; mal 4:2,5)
 Langit baru dan bumi baru (Yes 65:17; 32:15; 11:9)

ESKATOLOGI PERJANJIAN LAMA



ESKATOLOGI DALAM PL & PB

 Pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali yang dikenal dengan
“pengharapan Parousia” adalah aspek terpenting dari Eskatologi PB. (Mat
16:27, 24:42, 44; Mar 14:62; Luk 12:37, 43; 21:28).

 Juga dalam kisah ketika murid-murid menyaksikan Kenaikan Yesus ke sorga
(Kis 1:11b).

 Kesadaran akan kedekatan dan kepastian kedatangan Yesus nampak dalam
surat-surat Paulus (I Tes 5:2; Fil 4:5), demikian juga dalam surat-surat umum
(I Pet 5:4; II Pet 3:10) dan kitab Wahyu (1:7; 3:11; 22:20).

 Jelas pengharapan parousia demikian hidup pada jemaat Kristen mula-mula.

ESKATOLOGI PERJANJIAN BARU



MENGAPA ORANG YAHUDI TIDAK DAPAT MENERIMA BAHWA
MESIAS SUDAH DATANG DALAM DIRI YESUS?



MENGAPA ORANG YAHUDI TIDAK DAPAT MENERIMA BAHWA
MESIAS SUDAH DATANG DALAM DIRI YESUS?

 1Pet 1:8 Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu
mengasihi-Nya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang
tidak melihat-Nya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan
yang tidak terkatakan,

 1:9 karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan
jiwamu.

 1:10 Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang
telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu.

 1:11 Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana
yang dimaksudkan oleh Roh Kristus, yang ada di dalam mereka,
yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala
penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala
kemuliaan yang menyusul sesudah itu.



APA YANG TERJADI KETIKA SESEORANG MATI?

 Roh-Jiwa berpisah dengan Tubuh.
 Pengkotbah 12:7 “dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh

kembali kepada Allah yang mengaruniakannya.”
 Roh-Jiwa berada di Sorga (Firdaus) atau Neraka (alam maut).
 Luk 16:22 “Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-

malaikat ke pangkuan Abraham.
 16:23 Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita

sengsara di alam maut ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya
Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya.

 16:24 Lalu ia berseru, katanya: Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah
Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan
menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.



APA YANG TERJADI KETIKA SESEORANG MATI?

 Tubuh kita yang fana akan hancur sampai pada
kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Yoh 5:28-29 “Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab

saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam
kuburan akan mendengar suara-Nya, dan mereka yang
telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup
yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan
bangkit untuk dihukum.”



KAPAN YESUS AKAN DATANG KEMBALI?

 Tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri.
 Mat 24:36 “Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu,

malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri.“
 Mendekati hari kedatangan Tuhan, dunia akan menjadi semakin

rusak dan jahat:
 Masyarakat : perang dan kabar2 tentang perang.
 Mat 24:6-8 “Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang

perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah; sebab semuanya
itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan
bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan... Akan tetapi
semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru.”



KAPAN YESUS AKAN DATANG KEMBALI?
 Alam : semakin intens terjadi goncangan alam seperti gempa dan kelaparan.
 Mat 24: 7-8 “Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi

semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru.”
 Gereja : nabi-nabi palsu dan penganiayaan, Injil semakin tersebar.
 Mat 24::9 “Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan

dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama-Ku,
 24:10 dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling

membenci.
 24:11 Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang.
 24:12 Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang

akan menjadi dingin.
 24:13 Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
 24:14 Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi

semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya."



TANDA-TANDA AKHIR ZAMAN

 Pemberitaan Injil kepada segala bangsa (Yoel 2:28, Yes 52:10,
Mat 24:14 cf. Mar 13:10)



TANDA-TANDA AKHIR ZAMAN

 Keselamatan umat Israel.
 Rom 9-11; 9:25-26a “...... sebagian dari Israel telah menjadi tegar

sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk.
Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan....”

 menunjuk pada jumlah keseluruhan orang Yahudi yang telah dipilih
Allah (total member of the elect from among the Jews).

 Penganiayaan: perlawanan terhadap Kerajaan Allah oleh
musuh-musuh-Nya.



TANDA-TANDA AKHIR ZAMAN

 Apostasy (kemurtadan)
 Mat 24:10-12 “......... banyak orang akan murtad dan mereka akan

saling menyerahkan dan saling membenci....”
 Anti Kristus

Istilah “anti Kristus” ditemukan hanya dalam surat Yohanes (I Yoh
2:18, 22; 4:3, II Yoh 7).

 Anti- Kristus berarti Kristus palsu atau lawan Kristus.
 Dalam I Yoh 2:18, Yohanes berbicara mengenai anti – Kristus yang

telah ada dan anti – Kristus yang akan datang.



TANDA-TANDA AKHIR ZAMAN

 Matius memakai istilah ‘Pembinasa keji’ (Mat 24:15)
 Paulus tidak menggunakan istilah “anti – Kristus” tetapi “manusia

durhaka” ( man of lawlessness) dalam II Tes 2:1-12.
 Hal-hal yang dikatakan mengenai manusia durhaka ini sebagai

berikut :



TANDA-TANDA AKHIR ZAMAN II Tes 2:1-12.

 Ia akan menimbulkan kemurtadan besar atau pemberontakan (ay 3)
 Ia adalah seorang pribadi yang melawan Allah dan meninggikan dirinya

menjadi objek penyembahan (ay 4). Meskipun Paulus mengatakan bahwa
kedurhakaan telah bekerja, tetapi ia menubuatkan bahwa manusia durhaka
yang final akan datang sebelum Kristus datang kembali.

 Manusia durhaka akan menjadi objek penyembahan; akan
memproklamasikan diri sebagai Allah.

 Manusia durhaka itu akan melakukan mujizat palsu (ay 9) dan pengajaran
sesat (ay 11) untuk mempromosikan diri dan mencari pengikut-pengikutnya

 Manusia durhaka ini akan muncul pada waktu yang telah ditetapkan
setelah yang sekarang menahannya disingkirkan (ay 6, 7).

 Manusia durhaka akan dimusnahkan oleh Kristus pada saat kedatanganNya
(ay 8)
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Visi Daniel tentang munculnya Antikristus (Daniel 7:1-8)











AntiKristus





Wahyu 13: ANTIKRISTUS AKAN MENGUASAI
3 SISTEM DUNIA:

 Pemerintahan dunia " … dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap
suku dan umat dan bahasa dan bangsa" (Wahyu 13:7, Daniel 7:23)

 Ekonomi dunia " Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua
orang, kecil atau besar, kaya atau besar, merdeka atau hamba,
diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak
seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain dari pada
mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau
bilangan namanya (Wahyu 13:16-17).

 Agama dunia "… seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu dan
mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan
kepada binatang itu" (Wahyu 13:3-4,8).



Siapakah Antikristus itu?

Daniel 7:8 Wahyu 13:1-9



Kesimpulan

 Antikristus adalah penentang Kristus dan karya Kristus,
mengganti tempat Kristus atau Kristus palsu.

 Antikristus sudah ada dalam sepanjang zaman gereja.
 Kehadiran antikristus akan mencapai puncaknya dengan

kehadiran sebuah pemerintahan, kekuasaan atau sesosok pribadi
yang akan terang-terangan melawan Kristus dan umatNya.

 Ketika waktunya genap, Kristus akan datang kembali dan
membinasakan Iblis, antikristus dan nabi palsu. “dan Iblis, yang
menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan
belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka
disiksa siang malam sampai selama-lamanya “(Wahyu 20:10).









APA YG AKAN TERJADI KALA YESUS DATANG KEMBALI?

 Semua orang mati, baik yang percaya maupun yang tidak
percaya akan dibangkitkan.
 Yoh 5;28-29 “Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan

tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suara-
Nya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk
hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit
untuk dihukum.”

 Semua umat manusia akan dihakimi.
 KPR 17;31 “Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia

dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukan-
Nya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal
itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati."



APA YG AKAN TERJADI KALA YESUS DATANG KEMBALI?

 Dunia sebagaimana yang kita kenal ini akan dihancurkan.
 2Pet 3;10 “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.”

 Kita akan menerima sebuah langit yang baru dan bumi yang baru.
 2Pet 3:13 “Tetapi sesuai dengan janji-Nya, kita menantikan langit yang baru dan

bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran.”

 Kita akan menerima tubuh kemuliaan yang sempurna.
 Fil 3:21 “yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan

tubuh-Nya yang mulia, menurut kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala
sesuatu kepada diri-Nya.”




