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Pengantar

Booklet ini merupakan buku kesembilan dari seri booklet
Pengajaran, di mana tujuan booklet-booklet ini untuk:
1. Mengenal ajaran-ajaran teologis di GKI bagi yang belum

pernah mengetahuinya.
2. Mengingat kembali bahan-bahan pengajaran selama masa

katekisasi.
3. Sebagai pegangan ajaran dan referensi saat dibutuhkan.

Booklet-booklet ini dibuat secara ringkas, agar mudah
dibaca dan fokus hanya pada satu tema pengajaran, sehingga ti-
dak “menakutkan” karena biasanya buku-buku pengajaran sa-
ngat tebal.

Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Cibubur, Juli 2019

Pnt. Meida  E. Andel



Doktrin Akhir Zaman

Istilah akhir zaman dalam PL hanya kita jumpai dalam
Kitab Daniel (Dan 8:19, 11:27,35, 12:4,9,13), dan ternyata tid-
ak semua kata-kata “akhir zaman” menunjuk pada berakhirnya
kehidupan makhluk di bumi ini. Sedangkan dalam PB
dibedakan istilah “zaman akhir” (1Kor. 10:11; Ibr. 1:2, 9:26;
1Ptr. 1:5,20; 2Ptr. 3:3) dengan “akhir zaman” (Mat. 13:39-40,
28:20; Yoh. 6:39,54, 11:24, 12:48; 1Yoh. 2:18).

Dari ayat-ayat itu, kita akan mendapatkan kesan yang
jelas bahwa kata “zaman akhir” menunjuk pada suatu zaman/
masa waktu tertentu, yang diawali dengan kedatangan Kristus
yang pertama kali dan diakhiri dengan kedatangan Kristus
yang kedua kali. Sedangkan “akhir zaman” adalah akhir dari
“zaman akhir” tersebut. Akhir zaman yang ditandai dengan
kedatangan Kristus yang kedua kali, mempunyai makna yang
bukan sekedar mengakhiri “zaman akhir,” tetapi juga merupa-
kan musim penuaian untuk memisahkan yang baik dan yang
jahat (Mat. 13:39,40,49, 24:3, 28:20) dan kegenapan waktu
untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus sebagai
Kepala, baik yang di surga maupun yang di bumi (Ef. 1:10).
Maka bisa dikatakan bahwa akhir zaman merupakan puncak
segala sesuatu.

Dari sekian banyak pengajaran mengenai “zaman
akhir”, maka Matius 24:4-14 merupakan salah-satu pengajaran
Tuhan Yesus mengenai apa yang terjadi ketika zaman akhir itu
tiba. Hal itu dapat digambarkan  sebagai berikut:



Hal itu memberikan indikasi bahwa ada suatu masa ter-
tentu dengan kondisi tertentu yang terjadi di antara kedua peri-
stiwa kedatangan Kristus ke dalam dunia. Dan tanda-tanda za-
man ini “already but not yet” (sudah berjalan tapi masih belum
selesai/genap).

Kerajaan Allah
Kerajaan Allah dalam PL diawali dengan perjanjian an-

tara Allah dengan Abraham, yaitu Allah akan menjadikan
Abraham dan keturunannya umat Allah. Allah akan member-
kati mereka, dan mereka akan menjadi berkat bagi bangsa-
bangsa sekitarnya. Akan tetapi sejarah membuktikan bagaima-
na Bangsa Israel berkali-kali memberontak dan menolak untuk
tunduk pada Allah (Rm. 9:1-10:3,16-21).

Anugerah itu kemudian diberikan kepada bangsa-bangsa
lain juga, sehingga mereka yang “mengaku dengan mulut bah-
wa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah
telah membangkitkan Dia dari antara orang mati akan
diselamatkan” (Rm. 10:9-10). Maka  Kerajaan Allah ini men-
capai puncak pemenuhannya pada akhir zaman, ketika Kristus
datang sebagai Raja. Pada masa itulah umat-Nya mendapatkan
keselamatan yang sempurna di dalam Kerajaan-Nya.
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Deru Perang dan Perang
(ayat 6,7)

Kelaparan dan Gempa Bumi (ayat
7)

Penyiksaan Orang Kristen
(ayat 9)

Pemberitaan Injil ke Seluruh Dunia
(ayat 14)



Kedatangan Kristus Kembali
Dalam PB istilah yang dipakai untuk menyatakan ked-

atangan Kristus kembali adalah “kedatangan-Nya” atau “waktu
kedatangan-Nya” (1Kor. 15:23; 1Tes. 2:19, 3:13, 4:15, 5:23;
2Tes. 2:1,8). Istilah “kedatangan yang kedua” dipakai oleh Jus-
tin Martyr pada abad kedua, tetapi walaupun secara eksplisit
tidak dituliskan, namun secara konseptual hal itu ditegaskan
oleh Tuhan Yesus sendiri (Mat. 24:3-25:46; bdk. Mrk. 13:3-47;
Luk. 21:7-38).

Setelah kedatangan-Nya yang pertama, yaitu sebagai
manusia yang akan menderita demi penebusan dosa-dosa
manusia, maka Dia akan datang kembali dalam kemuliaan (Kis.
1:11). Dalam Kitab Wahyu yang merupakan kitab nubuatan
dari penglihatan yang diberikan kepada Yohanes, Tuhan Yesus
memberikan kekuatan kepada jemaat yang pada waktu itu men-
galami aniaya yang demikian berat. Dia meneguhkan iman
mereka dengan menyatakan berkali-kali bahwa kebahagiaan
akan menjadi milik mereka yang setia kepada Kristus, walau-
pun mereka harus mengalami aniaya yang berat. Tuhan Yesus
juga menyatakan bahwa Dia akan segera datang mengakhiri
penderitaan itu (Why. 22:6-21).

Makna Kematian Orang Percaya
Kematian kekal atau maut adalah upah dari dosa (Rm.

3:23; bdk. Kej. 2:16-17). Dalam Alkitab ada beberapa istilah
yang dipakai untuk menjelaskan “kematian”, yaitu:
1. Kematian fisik, yaitu terpisahnya roh dari tubuh (Kej. 2:7,

3:19, bdk. Pkh. 12:7; Yak. 2:26).
2. Kematian di dalam roh, yaitu terpisahnya seseorang dari Al-



lah (Ef. 2:1-2; bdk. Rm. 8:6).
3. Kematian kekal, yaitu kondisi akhir keterpisahan seseorang

dengan Allah (Why. 21:8).
4. Kematian kedua, yaitu periode tanpa akhir dari penghuku-

man dan keterpisahan seseorang dari kehadiran Allah. Itu
berarti suatu kondisi seseorang yang mengalami kematian
roh pada waktu dia mengalami kematian fisik (Yud. 12,13;
Why. 2:11, 20:6).

Tanda-tanda yang Mengawali Kedatangan Kristus
Kembali

Memang kalau dicermati, kondisi yang diungkapkan
oleh Tuhan Yesus yang dicatat dalam Injil Matius, Markus dan
Lukas tersebut, adalah kondisi yang pernah terjadi di segala za-
man. Peperangan, gempa bumi, kelaparan, penyiksaan kepada
orang-orang percaya dan nabi- nabi palsu sudah ada sejak za-
man PL. Akan tetapi di sini Tuhan Yesus memberikan
penekanan bahwa intensitasnya akan terus meningkat. Dan sa-
lah satu tanda yang khas pada masa menjelang kedatangan Tu-
han Yesus yang kedua kali tersebut adalah munculnya mesias-
mesias palsu, atau sering disebut sebagai Antikris (singkatan
dari Antikristus).

Antikristus
Sebagaimana dikatakan bahwa salah-satu tanda kedatan-

gan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah munculnya Anti-
kristus. Menurut 1Yoh. 2:22 yang dimaksud dengan si Anti-
kristus adalah “orang yang menyangkal bahwa Yesus itu
Kristus,” dan juga menyangkal Allah Bapa. Sejak Tuhan Yesus



naik ke surga, Antikristus itu sudah ada,  ada yang menafsirkan
bahwa Antikristus itu adalah oknum yang anti kekristenan yang
menyebarkan ajaran yang menghancurkan kekristenan, namun
ada juga yang menafsirkannya sebagai suatu ajaran sesat yang
masuk ke Gereja.

Baik sebagai oknum atau ajaran yang menyesatkan ada-
lah sama saja, sebagai jemaat harus berhati-hati jangan  sampai
terlalu  mudah untuk percaya kepada penafsiran-penafsiran
yang menyesatkan. Beberapa ciri Antikristus adalah ia sangat
melawan Allah dan kebenaran-Nya, dan ia meninggikan dirinya
serta mengaku dirinya Allah. Iblis memberinya kuasa yang san-
gat besar. Kapan ia akan datang untuk mengacau agama,
ekonomi, atau politik, tidak ada yang tahu (Why. 13:18; 2Tes.
2:3).

Beberapa Pendapat tentang Millenium
Secara umum, ada 4 pendapat mengenai millenium:

1. Premillenialisme Historis. Dunia ini dianggap sudah ber-
jalan sepanjang 6.000 tahun, karena menafsirkan 1.000 tahun
diwakili 1 hari penciptaan (Kej. 1). Menjelang akhir masa
hari ke-6, diawali dengan kedatangan Kristus yang pertama
kali, penderitaan dan penganiayaan terhadap umat percaya
meningkat sampai pada puncaknya yaitu bangkitnya Anti-
kristus (1Tes. 2:3-10; 1Yoh. 2:18). Ketika Antikristus terse-
but berkuasa penuh, Kristus akan datang dengan kemuliaan-
Nya mengatasi semua musuh-musuh-Nya. Dia juga akan
membangkitkan orang Kristen yang telah meninggal dan
mendirikan Kerajaan 1.000 Tahun (inilah hari “ketujuh” yai-
tu Sabat). Pada akhir periode ini, si jahat akan bangkit untuk
menghadapi penghakiman terakhir. Dan akhir dari semuanya



ini ciptaan baru akan tampak (2Ptr. 3; Why. 22).

2. Premillenialisme Dispensasional. Sistem ini mempunyai
pemahaman:

a. Bangsa Israel akan menduduki tempat istimewa di bidang
ekonomi, dan ini merupakan bentuk sementara dari Kera-
jaan Allah. Tetapi karena mereka murtad, maka kera-
jaannya digulingkan dan menunggu pemulihannya, yaitu
pada waktu Mesias datang.

b. Gereja hanya merupakan sisipan di dalam sejarah kera-
jaan.

c. Kedatangan Kristus sudah dekat, dan Ia akan datang ka-
pan saja.

d. Kedatangan Kristus yang kedua terdiri dari dua peristiwa
yang terpisah yang diselangi tujuh tahun. Yang pertama
adalah bagi para umat-Nya, sedang yang kedua bagi kaum
Israel.

e. Setelah itu, Kristus akan datang kembali bersama orang
kudus-Nya. Bangsa-bangsa yang masih hidup akan diha-
kimi, para suci yang mati pada penganiayaan besar akan
dibangkitkan, Antikristus dihancurkan dan Iblis diikat
(Why. 20:1-2).

f. Kerajaan 1.000 Tahun akan didirikan di bumi. Warga
yang sesungguhnya adalah orang Yahudi, sedangkan yang
lainnya adalah karena diadopsi. Kristus akan bertakhta di
Yerusalem. Bait Allah akan dibangun kembali dan
persembahan dilakukan lagi. Menyusul kemudian mun-
culnya perdamaian dan kemakmuran.

g. Pada akhir Kerajaan 1000 Tahun, Iblis akan dilepaskan
sejenak. Gog dan Magog akan bangkit melawan kota suci,



tetapi Allah akan mengalahkan Iblis, lalu membuangnya
ke lautan api. Semua orang mati yang belum bangkit akan
dibangkitkan dan menghadap takhta pengadilan Allah.

h. Munculnya Kerajaan Surga yang kekal.

3. Postmillenialisme. Kristus akan datang kembali setelah Ke-
rajaan 1000 Tahun. Pada waktu itu Kerajaan Allah diperluas
melalui Pekabaran Injil dan pekerjaan Roh Kudus. Ketika
Kristus datang kembali, terjadi kebangkitan umum, disusul
dengan penghakiman umum, setelah itu mulailah Kerajaan
Kekal. Kerajaan Allah sekarang ini bersifat rohani, se-
dangkan gereja adalah lembaga ilahi yang mengakibatkan
kedatangan Kristus dalam kuasa Kerajaan-Nya.

4. Amillenialisme. Kedatangan Kristus yang kedua kali bisa
digambarkan berupa tindakan tepat pada satu titik peristiwa,
dari garis tindakan linier sejarah kehidupan manusia. Ada
beberapa istilah yang sinonim dengan kedatangan Kristus
kedua kali, yaitu Hari Tuhan, Hari Tuhan Yesus, Hari Yesus
Kristus, Hari Kristus, Harinya Allah, Hari itu, Hari Terakhir,
Penyataan Kristus, Penampakan Kristus, Hari-Nya, Keda-
tangan Kristus, dll.

Semua istilah tersebut menunjuk kepada suatu kejadian
yang sama. Sedangkan akhir zaman yang terjadi tersebut meru-
pakan suatu masa yang meliputi sejumlah kejadian, yaitu ked-
atangan Tuhan kedua kali, kebangkitan, penghakiman, pem-
berian pahala bagi orang-orang kudus, penghukuman bagi
orang jahat dan ditutupnya sejarah serta menghantar kepada
keadaan final, penyempurnaan Kerajaan Allah dan penghuku-
man akhir bagi Iblis. GKI memegang pemahaman eskatologi
Amillenialisme.



Makna Kedatangan Kristus Kembali
Berbeda dengan kedatangan Kristus yang pertama ke

dalam dunia ini, maka kedatangan-Nya yang kedua merupakan
manifestasi dari kuasa yang telah diberikan Allah Bapa kepada
Allah Putra. Dia akan menyatakan penghakiman yang adil
secara nyata dalam kemuliaan. Sebagai konsekuensinya, bagi
mereka yang didapati setia kepada Kristus akan masuk dalam
kebahagiaan dan kemuliaan Kristus. Tetapi sebaliknya, bagi
mereka yang memberontak dan tidak percaya kepada-Nya, ked-
atangan-Nya yang kedua kali akan menjadi petaka besar karena
mereka akan dicampakkan ke dalam “kegelapan yang paling
gelap” di mana di sana hanya ada ratap dan kertak gigi.

Surga
Orang yang menerima Tuhan Yesus, setelah mati akan

bersama dengan Allah di surga, Taman Firdaus, atau dalam
Kitab Wahyu disebut sebagai Langit dan Bumi yang Baru atau
Yerusalem Baru, tempat di mana Allah ada kita juga ada.
Keadaan Surga tidaklah mungkin dapat dilukiskan atau
dikatakan dengan kata-kata manusia sebab keadaan surga
bukanlah seperti tempat tinggal manusia di bumi. Dalam
2Korintus 12:2, Paulus menceritakan tentang langit tingkat
yang ketiga, namun kita tidak mengetahuinya secara pasti
apakah benar langit tingkat ketiga adalah surga.

Neraka
Allah tidak menciptakan neraka untuk manusia, karena

neraka adalah tempat bagi Iblis dan para pengikutnya. Namun
karena manusia lebih taat dan mendengar kehendak Iblis, maka



tempat yang seharusnya untuk menghukum Iblis itu juga dijadi-
kan tempat untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak
mau bertobat. Alkitab menyebut neraka sebagai lautan api, ju-
rang maut, dan tempat Iblis dikurung.

Pegangan ajaran GKI
Apa yang dimaksud dengan istilah Pegangan Ajaran

Gereja Kristen Indonesia dengan Ajaran? Bedanya sangat seder-
hana yaitu GKI tidak bermaksud membuat sendiri ajarannya
secara eksklusif. Ia mau mengakui semua ajaran dan tradisi yang
diwariskan oleh kekayaan sejarah Gereja. Di dalam pengakuan-
nya itu GKI memilih ajaran yang dianggapnya sesuai untuk di-
pegang sebagai ajarannya.

Dengan penjelasan ini berarti GKI melihat dirinya se-
bagai Gereja yang memiliki sikap terbuka sekaligus kritis ter-
hadap perbedaan yang ada. Karenanya istilah yang digunakan
oleh kita bukanlah membuang segala yang dianggap tidak benar
karena berbeda dengan apa yang kita yakini tetapi 'pemantapan
pegangan ajaran'.

Pegangan  Ajaran GKI Mengenai Akhir Zaman
Tanda-tanda Zaman
a. Bilamana Yesus Kristus datang kembali dan kesudahan za-

man terjadi, tidak ada seorang pun yang dapat menge-
tahuinya. Perjanjian Baru menyatakan bahwa kedatangan
Kristus kembali itu adalah seperti pencuri (Mat 24:43; Luk
12:39-40; 1Tes 5:2, 4; 2Pet 3:10; Why 3:3; 16:15). Ini dinya-
takan secara tegas, supaya kita senantiasa berjaga-jaga.



“Tentang hari kedatangan Kristus, Perjanjian Baru berbicara
dengan sederhana, tanpa menggambarkannya dengan
meluas, tetapi juga dengan tegas. Kita tidak mengetahui hari
dan ketikanya (Mat 24:36). Tak dapat kita menghitung-
hitungnya; hari itu datang sekonyong-konyong, seperti
seorang pencuri pada malam (1Tes 5:2).”

b. Dalam kaitan dengan sikap berjaga-jaga, Alkitab pun
menyatakan hal-hal yang terjadi menjelang kesudahan za-
man. Hal-hal yang terjadi menjelang kesudahan zaman itu
disebut “tanda-tanda zaman”. Paling tidak, empat hal berikut
ini patut kita ingat sehubungan dengan tanda-tanda zaman:
(1) tanda-tanda zaman tidak saja dipahami sebagai peristiwa-
peristiwa yang secara eksklusif hanya akan terjadi pada masa
depan, seolah-olah tanda-tanda itu tidak bersangkut paut
dengan masa kini; (2) tanda-tanda zaman tidak dipandang
melulu dalam peristiwa-peristiwa spektakuler dan abnormal;
(3) tanda-tanda zaman tidak dipandang sebagai alat bantu
untuk menghitung waktu kedatangan Tuhan Yesus kembali;
dan (4) tanda-tanda zaman tidak diyakini sebagai skema
periode waktu tertentu yang menunjukkan urutan-urutan
sampai kesudahan zaman.

c. Membaca tanda-tanda zaman merupakan salah satu upaya
dalam rangka kita berjaga-jaga menjelang kedatangan
Kristus kembali. Kita hidup dalam tegangan antara harapan
dan realisme. Dalam keadaan seperti itu, kita perlu terus-
menerus membaca tanda-tanda zaman, menganalisis
kekuatan-kekuatan merusak yang mengasingkan dunia dan
umat manusia dari kekuatan kasih Allah sambil menawarkan
pemikiran, tindakan, dan cara hidup alternatif sebagai repre-
sentasi harapan. Harapan ini memberi motivasi yang kuat



dan landasan yang kokoh untuk berjuang dengan penuh se-
mangat mengarungi kehidupan masa kini dan terlibat dalam
perjuangan menegakkan Kerajaan Allah.

Banyak tanda zaman mestinya mendorong kita untuk
merenungkan langkah perjalanan hidup kita. Kalau kita mem-
baca situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, lalu
kita merasakan itu sebagai tanda-tanda zaman, maka niscaya
lahir suatu semangat untuk bersikap atas kehidupan yang kita
jalani ini berdasarkan iman dan pengharapan kita. Kita akan
selalu berjaga-jaga, dalam arti berusaha “tinggal di dalam
Kristus”.

“Tinggal di dalam Kristus” bukanlah suatu tindakan me-
larikan diri dari kenyataan kehidupan, tetapi tindakan bersandar
pada Kristus dan menghasilkan buah sebagai murid Yesus
Kristus. Ini terus kita lakukan seiring kita menanti-nantikan ked-
atangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Penantian kita itulah
yang menjadi daya motivasi kuat dan landasan kokoh tatkala
kita berjuang mengarungi kehidupan masa kini dan menegakkan
Kerajaan Allah. Maka, marilah kita berkata: “Amin, datanglah,
Tuhan Yesus!” (Why 22:20)
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